


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 handhou-

ding van meditatie

het beeld bevindt zich in het Leids Volkenkundig Museum

de foto werd gemaakt door Else Madelon Hooykaas
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N:Ij meenden dat er aan de naam van onze St:Ich t:t ng, "Ne-

derlands Boeddh1s t:t sch Centrum“. bezwaren z1§ n gaan kle—

ven, nu een federat:te van boeddh:zst:zsche groepeMngen

:t s opger1cht onde:c de naam "Boeddh:tst:t s che Un1e van

Fleder1 and". Voora1 het woord Centrum kan nu 1:Icht ver-

warr:z ng gaan wekken. Zowe1 :t n het bu:tten1and als vaor

buitenstaanders h1er te lande roept het bestaan van een

Eentrum e n sen Un:ze vraagtekens op . De naam van onze

St1cht1ng staat u:It de beg1nt:Ij d, toen er nog sprake was

van en1ge overkoepe1ende functie . Thans echter - en dat

:t s al zeer lang zD - kamt de naam 1n het gehee1 n1et

meer overeen met de feïtB11§ ke stand van zaken.

B1j . notar:të1e akte 1s nu de naam van de 511cht1ng gewor-

den.: STICHTING VRIENDEN VAN HET BOEDDHISNE . Ook oVev$-

gens z1§n er” w1jz1g1ngen :t n de statuten gekomen. Te

uwen geneve z:t§ n de n1auwe statuten In hun gehea1 in

dit nummer opgenomen. Met nadruk willen wij hleraan toe-

voegen dat de Stlchting open blijft staan voor alle scho-

len van het boeddhlsme; 1n dit opzicht blijft het neutra-

le karakter onverkort gehandhaafd.



5 a in e n s t e 1 1 1 n g v a n h e t B e s t u u r

Het bestuur der 5t1cht1ng 1s thans samengeste1d a1s

volgt:

Mw. dr. A .[ . M . Kurpershoek-Scherft, voorzltster

Prof. dr. V . Westhoff, vice-voorzitter

Ing. W. Roscam Abbing, secretarls

I . den Boer, 2'e secretaris

Mw. [. Dolng-Huis in 't Veld, penningmeesteresse

Mr. L . Boer, 2e pennlngmeester

Drs. ’M. Schouten, redacteur ”Saddhame"

Ir. J.E. Barbas

Ir. J . Oloemsma

Prof. dr. R . H . C . Janssen

B . MertBnS

Adviscuse en adviseur . van het Bestuur z1j n:

Hw. H . A . H . Perk-Neeuwesen

Drs . M . B . D . Onde1

R_e d a s t i e_e n n

S a d d h a r m a

1_e u w e o z e t v a n

Tot heden voerde (en vDert nog t.b.v. dit nummer) de

voorz1tster van de SUchting tevens de redactie van

“Saddharma”. Z1j heeft dit thans langer dan een half

dozijn jaren gedaan. Zowel om redenen van persoonlijke

aard, verband houdend met haar over:tge werkzaamheden,

a1s u:It de oveweg:tng dat :t edere fakke1 ap een ogen-

b11k moet worden doorgegeven aan anderen , d:te met fr1s-

se kracht het werk kunnen ove:cnemen , heel- t zij deze

functie vanaf 1979 overgedragen aan de heer Natthz§ s

Schouten. ’De ”hèer Schouten - mo€ gzo£o gaven , z omeI V oor

de exacte als voor de geesteswetenschap - heeft na vo1-

too:t:I ng” van zijn stud1e b:to1ogie tevens de studie van

het Keltlsch aangevat. Wij zijn ”hem dankbaar dat hij

het secretariaat hoeft willen verwisselen voor het

redactleschap . Onze grote dank voor al hetgeen hij als

secreterls voor de ’ Stichting heeft verricht, mogen wij

hier niet onvemeld laten.

0e opzet van “Sa’ddhama” is enigszins gewijzigd. 0ns

streven is ’het blad ’te gaan verzorgen in offset-druk

en het ook overigens een lmportantïe en omvang te ge-



ven die de huidige ultgave overtreft. Noodzakelijker-

wijs moet dit, uit financiele overwegingen, wel ten

Koste van het aantal nummers per jaargang gaan. Mi-

nimaal blijven U echter twee nummers per jaar wor-

den toegestuurd: Zo ’ nodig zullen de voor- en najaars-

hijeen.komsten (voorlopig dagbijecnKomsten) U per af-

zonderlijk schrijven worden aangekondigd.

Voor de verschillende boeddhistische groeperingen 1s

het van belang ta weten dat het in de bedoeling ligt

de rubrlek "Boeddhistische Activiteiten" voort te zet-

ten. Met minder nummers per jaargang dan thans het

geval is, zullen aankondigingen van activiteiten veel-

al geen zin meer hebben. 0ok verslagen zijn echter wel-

Kom( Het redactie-adres is met ingang van 1 S anua i

1979:hugo oe Grootstraat 52, Nijmegen. Gaarne vanaf

heoen alle informatie.naar dit adrés. ’Ook-’uw t1

schriften !

R i b l i o t h e e k

0e bibliotheek van de Stichting is onlangs ondergebracht

ten huize van de le secretaris, de heer Roscam Abbing,

[perweg 40, Nunspeet.

Het :t s oe bedce1:t ng oat oeze gaat u:t tgmoe:ten tot een

echte bibliotheek, waaruit begunstigers van de Stich-

ting vrijelijk Kunnen lenen, tegen vergoeding der por-

ti.

Wil ieoer die boeken over boeddhisme in zijn bezit heeft

die h1j, om welke reoen ook, wel wil opruimen, zo goed

zijn deze toe te zenden aan de heer Roscam Abbing op

bovenstaand aores? Bij voorDaat grote donk hiervoor,

Alle ontvangen boèken worden bij de cataloglsering

voorzien van de naam van de schenker.

))ijlen heer M . de Pethel [uyt uit Rergen a . Z . , bo-

gunstigc’r -’ van onze Stichting en dit jaar overleden,

heeft de Stichting oen aanzienlijk legaat geschonken.

(Jij willen oo deze plaats uiting geven aan onze erKen-

telijkheid van de erflater voor deze grootmOo dige

geste ten oDzichte van onze Stichting.



dan b1§ zeez' grove banader1ng bakend, Bovend1en zal

er nog ongeveor ’ een gaar mee g4mÖëid z*jn v6dr het

aan ons kan woz'dan u1tgekeërd.

U1te»aard zullen v‹1§ U als begunst1g8z's "dan St1cht1ng

mettert1§d nauukour1g op de hoogta ste11an, zoixe1

van de osvang van het 1egaat. als van plannen ot be-

sluiten ter bastadtng.

D o ”n a ”,t ”1 e 1 9 7 9

Aangezlen wfj derhalve op de ulthering van het 1e#aat

nog lang moeten wachten en thann zeer krep bij kaa

:z 1 §n, vevzöeken v›1g U ‹het de x›eesta nadfiuh Uvi donat1e

voor 1979 zo spoedig moga11§k te voldoen en In Ieder

geval vödr 15 §ariuar1 a. s .

Oegenm d1a thanB twae of' ”maer § aaz' «iet betaling van

hun donat1a ten achter z1§n, worden mat Ingang van he-

den van ds lijst begunstlgei afgevoerd. Dezen zullen

ooh "Saddhaia’ dua nlot meer ontvangen.

Eveneens om financiële redenen telt d1t nümmsr van

"Saddhazvia" ongebzx›1ka11§l‹ we1n1g b1adz1§den. Het vo-

r1gs nu«n›er 1s achter axtra d1k geweest., HopeI1§k w11t

U ona daarom de ge'r1nge omvang van d1t nummer voor dlt

STATLITEN STICHTING VRIENDEN VAN”. HET B0EDDHISI•E (CONCEPT)

De et1cht1ng draagt" dè nae»: 5t1cht1ng Vr1enden vsn hat

booddh1aiso. ZIS 1s gevestigd te 's-Sravenhoga.

Az4:1ko1 2.

ven

St1c]3t:Ing 1s een ontmoet1ngap1aate voor Ve1enden

het boeddh1st»e ZIS w11 de atud1e van do beg1nae-

ten van het boeddh1at»o bevorderen en de prahMsche toe-

paas1ng van doza beg1nso1sn aarxnoed1gBn

eend In het ›vestera cu1tuuzpatrnon.

boeddh1ame paa-



De stlchtlng tracht haar doel te bereiken door:

1, het organlseren van bijeenkometen, meditatie-

cursussen en dergelijke;

2. het uitgavan van geschriften over het boeddh1sme;

3. het lnstellen van werkgroepen;

4, het oprlchten en instandhouden van een blbliotheek;

5. endere wettigè middelen.

Artikel 4.

De stichtlng kent begunstib°rs. Begunstigers zijn z1j,

die de stichting geldelij hesteun verlenen.

Artikel 5.

Het: verrrDgen van de st:t cht1ng bestaat u:It:

1 . het ep de dag van het :z nwerk:tngt:ceden dezer statu-

ten aanwez:zge sUcht1ngskap:It aal;

2. b1,j dragen van begunst :t gers i

3. :t ne:t dente1e g1+ten i

4. geId en goederen, welke de st1cht1ng over:tgens zu1-

1en aankomen op grond van en:tge wettige t1te1.

Artikel 6.

1. 0e stichting wordt bestuurd Ooor eud bestuur, be-

staande uit tenminste drie en ten hoogste twaalf

meerderjarige leden.

]. De leden van het bestuur hebben voor onbepaalde

tijd zitting. doch kunnen hun lidmaatschap met in-

achtneming van een termijn van drie maanden Gpzeg-

gen.

Van deze laatste eis kan dispensatle verleend wor-

den.

3. In afwijking van het vorlge l1d ksn het bestuur,

bij onredelijke benadeling van de stichtlng, be-

trokkene gehoord, tot het verlenen van ontslag

overgaan.

4. In geval van vacature vult het bestuur zichzelf

aan.

Het bestuur blijft echter wettig samengesteld, ook

indien er vacatures ziJ n.

Art1ke 1 7.

Het bestuur benoemt u:It z1§ n' m1dden, hetz1j vcor be-

paalde. hetz:t§ voor onbepaa1de thd, een voorzitter,

een secretaris en eBn penn1ngmeester en desgev/enst



Art:ike1 8 .

De voorzitter :t s belast met ”de algemene daget:z§ kse

leiding der stichting. Hij vertegenwoordigt, tezamen

met de secretarls, de stichtlng in en buiten reshte en

ondertekent met laatstgenoemde alle stukken welke

van de stlchtlng uitgaan.

Het bestuur kan echter bepalon welke correspondenti e al-

leen door de voorzltter of alleen door de secretaris

kan worden atgedaan.

Artikel 9. ’

De voorzitter voert de besluiteh van het bestuur uit en

is bevoegd voor de stichtlng Öllo rechtshandelingen

te verrichten, waaronder begrepen dc rechtshandelingen

genoemd in artikel 291, lid 2 Roek II van het Burger-

lijk Wetboek, met dien verstande datvoorafgaande goed-

keuring van het bestuur vereist is voor:

a . het verkrljgen, vervreemden, huren, verhuren of

b .

d .

e .

Art1ke1 1 0 .

De tweede voorz:ttter, de tweede sec:hetarts en de twee-

de penn:z ngmeester stasn de voorz1tter, respectieve1:z§ k

de secretar:t s , respect:teve1:tj k de penn:zngmeester In

hun taak b1j en vervangen dezen bi,j z1Bkte, afwe-

Z:zghe:z d of ontstenten:ts .

6

bezwaren van Onroerende goeoeren,

het aangaan van geldleningen, het verkrljgen van

credieten b1j bankinstellingen en het beleggen

van gelden, anders dan krachtens rekeningcourant-

overeenkomsten of belegglng via een spaarbankboek-

je bij de Rijkspostspaarbankl

het doen van schenkingen, het verstrekken van geld-

leningen en het verbinden van de stichting tot

borg;

het aanvaarden of verwerpen van erfstellingen, le-

gaten en schenkingen:

hBt tretfen van dadingen, het voeren van rechtsge-

dingen en het berusten in een ingestelde eis.



Artikel 44.

De pennlngmeester is belast met het beheer der flnan-

ciën der stichting. Hij is verantwoordelijk voor het

regelmatig bijhouden der boekhouding en voor het opma-

ken der jaarlijkse rekeningen en balansen.

Artikel 4].

Het boekjaar van de stichting valt samen met het kalen-

derjaar. 0e penningmeester legt uiterlijk in de maand

mei aan het bestuur rsKening en verantwoording af over

het in het voorafgaande jaar gevoerde beheer.

Artikel 43.

Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand der

stichting en van al zijn handelingen op zodanige Wljze

aantekening te houden of te doen houden, dat de rech-

ten en verplichtingen der stichting daaruit te allen

tijde blijken.

Artikel 44.

4 . Bij huishoudelijk reglement Kunnen nadere ’regels wor-

den gesteld betreffanoe de wijze van vergaderen, Oe

financiële administratie en de belegging en het

beheer der gelden.

2. In het huishoudelijk reglement voorKomen0o bepalin-

gen, welke in strijd zijn met de wet of deze statuten,

zijn nietig.

Artike1 5 5 .

1. 0e statuten der stichting kunnen worden gewijzigd bij

eenbesluit van hetbestuur, dat genomen is met alge-

menG stemmen of met de grootst mogelijke meerder-

heid der uitgebrachte stemmen.

2. 0e stichting kan slechts worden ontbonden bij een be-

sluit van hèthestuur, dat genomen is met a'1gemene

stemmen.

3. Bij ontbinding der stichting bepaalt het bestuur aan

welke natuurlijke of rechtsDersooh een na vereffe-

ning Dverblij vend batig saldo vervalt.

Artikel 46.

In alle gevallen, waarin deze statuten of het in ortlkel

4* bedoelde huishoudelijk reglement niet voorzlen, ’be-

slist het bestuur.

7



BOEDDHISTISCHE ACTIVITEITEN

t Rubr1Bk bu1tan versntv/oorde 11akhe1d der redact1eJ .

HBt Dharira hu:z s Arnstardac› zou aarna b1§d:ragen ontvan-

gen voor b1jwonIng van de Dhsztnsöfiatuconferant1e :t n

Boulder In de USA, tussen kerstmis an n1euw§ asr.

Postg1ro 746821 t . n . v. Jane Debrpt .

Kazvia Dhagpo11ng, Utrecht-OvBrvecht, heeft op 11 en

12 november 1. 1. Lama Ugyen en vertaler Nort›u u1t Ant-

warpen wederom mogen ontvangen.. Thema was: IIIarepa.

Dp 9 decerröav was bh1kkhu < nanda, een Neder1ander, dle

rusidoert tc Sri Lonka, er te gast. (Zcl f zijn

*Ü bhikkhu *nanda nog veel dank verschuldigd voor de

sympathleke wljze weerop hij een groot deel van onze

herfstbljeenkomst heeft geleid ! ) .

Tenslotte: wij ontvingen bericht van de oprichting ven

de Stlchting Sadhana . Doel: de yogaleer te verbreiden

en toe te passen. Adres: Postbus 64709, Den Heag. Tel.

070 - Z38645.

Nederlandse Buddha-Dhamme Stichting/Boeddhayana Centrum:

0p 2 december is er een afscheidslezing gegeven door

bhikkhu Agga Jinamitto uit Indonesië. Daags daarop is

deze teruggekeordnaar zijn land van herkomst.

Iedere maandagavond is er een bljeenkomst in het cen-

trum, Buys Ballotstraat 09, met het programma: lnfor-

metie, puj a, meditatie, lezing/vragen stellBn.

TIJDSCHRIFTEN

Door p1aatsgebrek vatten w1,j samen wat w1j antvtngen :

Boeddhayana, Buys Ba11otstraat 89, Oen Haag, Nrs . nov.

en dec. 19 7B . BUdragen van bh:zkkhu Dhamav1ranata an

N1na van 6orkoo .

ThC Uhs c 1 O I° Dhaf8ma, Buddharama Tempte, Naa1w1§ k . BIC -

dragen o . a . van N:zna van Gorkom en Ir. B1oer»sx›a.

in Levensteken, Ïnterre11g:zo Neder1and, postbus

52005, Rotterdam, staat In nr. 33 ( nav. J een b1§drage

over “De Veren1gde Buddh:zst1sche Kerk In Vietnam"

(H.E. Schouten) .

Y.3no, "BtJddh . Haus Seorg Gr1m", 8919 Utt1ng a . A . u11/

aug1 sept . /okt . ' 76. Twee 1nterassante arttkelan ( u1t



een reeks van Anton Bast1sn over "Buddh1st:z sches be1
Schopenhauer”. Zeer 1ezanswaard : ”Hed1tat1on und Ge-

Bodhibaum, Glnselberg 12, A-]272 Scheibbs/Neustlft

(Oostenrijk) Zomer 1978. Zeer goede afleverlng. Bijdra-

gen van Alan W . Watts, Lama Govinda, Ernet Sch önwieee

e.a. Zeer goed verzorgde ultgave: veel illustraties.

Voorts ontv1ngen mlj E . K.O. , van het Eentruc voor Sh1n-
bOeddh1sme , Z111aart 1 8, 2419 Lz1 1e ( Poede»1ee) .

The Haha BOdh1, 4-A, Bankim Ehatterj ee Street, Calcutta

- 700073, India. Wij ontvingen het vaisaKha-nummer van

d1t jaar. Zeer rijk, veelzij dlg nummer. Bijdragen van

NyanaponiKa, Piyadassi, Saddhatissa, Chatterjee,

Weeraratne en vele anderen.

WOORDEN VAN VOORSOCRATISCHE GRIEKSE UIJS6EREN

NAAST NOÖPDEN VAN BE BOEDDHA .

Deze were 1dorde, d1e dezeIIde :t s :t n a 1 1e d:Ingen, heeft

noch aen der goden noch een der mensen gsschapen, maar

vend vuur, in maatgang opvlammend en dovend (Heraclitus)

De geracht1gheid verge1dt het gelijke met het ge11j ke .

(Spreuk der Pythagoreeers

( vervo1g op b 1dz, 1J



Beter dan duizend u1t1ngen va”n woorden zonder

Is één woord dat zinrijk is, en dat tot rust

. . .
Ncch In de tucht noch :zn het mldden der zeB,

Ock nlet al schrift men ” :z n een be”rgk1öof,

-0p geen plek ter aarde ontvlucht men 2ijn

slechte daden. (1273

Zljn goede daden ontvangen een verdlenstelijk

mens*

Dle u1t ”deze wereld haar de ’vo’lgende is ’gega'an,

Zoals veianten hun ’ dierbare naaste bij diens

thuiskeer. (]20)

Zoals regen nlet doordringt in een huis met

stevig dak.

Zo ”heeft pasête geen vat op een bezonnen ge-

voed. (14 J

f‹znnftA, Nat ’pafiaim 'uon dé ddè ap?’

Ledlg deze boot, bhikkhu. beledigd za3 hij

licht gaan.

Afleggend»’ lust en hsat, vindt ge bevrij d1ng. (]69)

10

DHAf1f'1APADA

brengt , ( 100]

Wie toevlucht neemt b1j de Boeddha, de dhamma,

desangha,

Hij zlet en onderscheidt de edele viervoudlge

waarheld:

Dukkha, de oorzaak en het tebovengaan ervan,

En de edele weg, achtledig, Geldend tot heil.

1190, 191 )



Rok ult het hangen aan het ze1r,

Getij k de ’hand een herTstb1oem .

Betreed de weg naar vrede, gewezen door de

Ue kgagane -Nibbana . ( 285

Boeddha,

Leeft in onfxn*1ng van metta,

-M1j vindt het pad der vrede, rust der onrust,

-geluKzaligheid. l36Bl

Laat ons lsven in geluk. Nij die niets bezitten,

voetspoor uitgewist,

-MOe wil uw woord Hem vergezellen?

(vervolg van bldz. 9)

De voortdurende verandering KDmt nooit tot rust: nu ee.

verenigt zich alles tOt één, dan weer scheiden zich de

enKele stoffen in de haat van de strijd.

Want zoals deze beide krachten, de strijd en de liefde,

al voorheen er waren, zo zullen zij het ooK in de toekomst

zijn, en ik geloof dat de Dnmetelijke levenstijd nooit

van hen zal zijn gespeend.

Van deze onzaligen ben ik nu één geworden, dDor goden

verbannen en op dwaalwegen gezonden, daar ik de razende

godin der tweedracht vertrouwde. (Empedocles)

Tonnv Sch .-K . 1 1



1 2

t411da narc1ssen

u1t waggsgoo1de öo11en

«i1agend 1n de zon.

Hoe zou hat voe1en

als ' k zonder kleren bulten

g1ng ä1s de d1eren?

In L pr111e zonlicht

bu1gt dB §anga pauw pronkend

voor het narcisje .

Evan zat BTn.” rus

met stroot§ es In z1§n snave1

ap n›1§ n vensterbank.

Motregen: wazig

prille blaadj e9 BlS bloesem

Over de takken,

St1l de grijze lucht,

geen voga1zang. da mensen

lopen ook st1 1 :nond.

Daar ”gaan de eand§as,

door hun oranje voetjes

vooru1tgepedde1 d.

maart

mei

Nary Drognat D0êvB



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 wü 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 orizanisaties 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




