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BOS geeft herdenkingsboek weg

Omdat de BOS ro jaar bestaat

hebben we een prachtig herden-
kingsboek gemaakt over de achter-

grond, medewerkers, gesch iede n is

en toekomst van de BOS.

Wilt u ook een weggeefexe m plaa r

ontvangen) Mail dan uw naam en

adres naar

bos @ boeddhistischeomroep.nl.
Zolang de voorraad strekt, dus

wees er snel bij!

Willigis Jiiger over wijs
leiderschap
Bened ictijner monnik en zenmeester

Willigis jager geeft z6 januari een

masterclass over wijs leiderschap

in Doorn. De controversidle schrijver

van het boek Elke golf is de zee werd

in zooz door het Vaticaan een

s preekverbod opgelegd nadat hii

stelde dat alle religies een gemeen-

schappelif ke grond hebben.

www.boedd hisness.nl

SUPERWISE _ DE WEG NAAR BINNEN

In het programma Superwise ME! komen negen onderzoekende geesten bij elkaar in Andalusid om

i negen levensvragen te beantwoorden. Het volgen van je hart staat hierbij centraal. Bedenker en

z, 3 regisseur Len Branson verlelt over het maken van dit bijzondere project, waar hij ook een boek

3 over schreef.

3,4
Onbevangenheid
'Het boeddhisme ligt het dichtst bii mijzelf omdat
het eigenlijk niet gekoppeld is aan dogma's,
regels, goeroes en andere conditioneringen die de

mens de afgelopen eeuwen bedacht heeft om

macht en geld te verwerven. Boeddhisme is de

weg naar binnen en juist dat pad wil Superwise

MEI bewandeien. Twee laar geleden kreeg ik

midden in de nacht het hele idee. Voordat ik naar

Andalusid af zou reizen wilde ik ook een uitgever

vinder voor het boek dat ik er over wilde schrijven.

Het proiect groeide vanzelf en ik stuurde bii op mijn gevoel. Mijn onbevangenheid heeft er

altild al voor gezorgd dat er mooie dingen op mijn pad komen. Zo ook bij het maken van

deze documentaire en het schrijven van het boek. Het was allemaal nieuw, maar ik zette stap

voor stap. Vol vertrouwen dat wanneer ie iets vanuit het hart doet, het altiid goed komt.'

Sla het boek maar dicht. Je hebt het niet nodig
'Het boek gaat iets dieper dan de documentaire omdat er meer ruimte is om het verhaal te

vertellen, maar de documentaire raakt de kernpunten. De basisboodschap is: niemand is

wijzer dan jij, zoek het in jezelf en niet daarbuiten. Je hebt geen boek, goeroe, documentaire

ofworkshop nodig om antwoorden te vinden die 1e leven kunnen veranderen. ln het boek

schrijf ik op op de eerste pagina onderaan: 'Sla het boek maar dicht. Je hebt het niet nodig.'

Maar het is natuurlijk wel leuk als inspiratie, als schouderklopje of bevestiging van wat je al

weet. Vooral de verhalen en antwoorden op de negen levensvragen, gebaseerd op persoon-

lijke ervaringen, inspireren de lezers het meest. Ook de praktische oefeningen om tot jezelf

te komen, bevallen. Lezers zijn na het lezen ook gemotrveerd om meer vanuit het hart te

leven.'

Honderd procent luisteren naar ie hart
Op de vraag of Len, na de bijeenkomst en alles wat daarbij kwam kijken, nu nog meer ztin

hart volgt, zegt hij:'Eigenlijk kom ik er steeds meer achter dat ik al heel mijn leven miln hart,

gevoel, chi of hoe je het ook wil noemen, volg. Dit heeft mij al een fantastisch leven opgele-

verd. Door dit project kon ik dat echter nog bewuster gaan doen, aangezien ik meedeed als

spiritueel proefkonijn en honderd procent moest' luisteren naar miin hart, met alle gevolgen

van dien.'

Zondag tG januari, t4:oo op Ned t. Meer informatie verderop in deze BOSwilzer. Zie ook Radto,

t5 januari e/? www. s u perwis eme. co m

ME!



zat l januari
(herhaling)

og.lo uur, NED 2

din- 4 jonuori
(herholing)

1O.25 U Ur, NED 2

zat 8 januari
(herhaling)

09.35 uur, NED 2

zat 1S januori
oo.3o uur, NED 2

zon 16 januori
'l4.oo uur, NED 2

herhaling zat zz jan
o9.3O u u r, NED 2

din 18 jonuari
(herhaling)

'l t.oo uur, NED 3

LUCIA RTf KER EN DE KRACHT VAN STILTE
www.boedd h istischeomroep. nl/l ucia rijker-en-de-kracht-van-stilte
Lucia Rijker gaat op onderzoek uit naar de verschillende facetten van stilte.
PROFIEL: HERMAN WIf FFELS, DENKER VAN DE 2IE EEUW
www. boed d h istisch eo m roep. n l/ herma n-wijffels
Portret van Herman Wijffels, prominent lid van het CDA.

BEWUST UNIVERSUM
www.boedd h istischeom roep. nl/bewust-u niversu m
Documentaire over dharmaleraar en natuurkundige B. Alan Wallace.

TRAMONTANA Lengte: to4 min.

Regie/scenario: Ramon Cieling / met: Yohana Cobo, Llu s So er, Pepa L6pez e.a. I carr.e?'. Coert Ciltay / geluid:

Eddy de Cloe / montage: Boris Cerrets / muziek: Paul l\y'. van BruBge / uitvoerend producent: Sylvia Baan / uitvoe-

rend producent Spanje: Lvan Mas, Pascale Luycks / producent: Pieter van Huystee Film / co-producenti

Boeddhistische Omroep Stichting / eindredactie: Babeth M- VanLoo / @ 2oo9 Pieter van Huystee Filrn / BOS

www.boedd h istischeomroep.n l/tramonta na

De rode draad in deze Spaanstalige speelfilm is de scandaleuze liefde tussen de oudere

Pepet Tremolls en de achttienjarige Rosa Campos de Amo( tijdens de Fra nco-dictatuu r. De

Tramontana, een mythische en mysterieuze wind, mengt zich als een personage in de liefdes-

geschiedenis, als een kwaadaardige vrouw zonder wie het leven geen enkele zin heeft. Een

raadselachtige zelfmoord op kerstavond vormt het slotakkoord.
De film is volledig opgenomen in het Noord-Spaanse dorp Cadaqu6s, waar de Tramontana

het dorp in de winter wekenlang teistert. 'Die angstaanjagende wind is geen aards

verschijnsel, maar een persoonlijke grief die iemand tegen ons heeft' zeggen de mensen in
het dorp. Deze teisterende wind, van over de Pyreneedn, voert de ki.jker van beeld naar beeld

en van verhaal naar verhaal. De liefdesgesch ieden is wordt verteld door de ogen van verschil-

lende personages. Zo komt naar voren hoe de geest de waarneming stuurt en onze eigen

realiteit kleu rt.

SU PERWISE M E! Lengte:58 min.

Regie: Len Branson / script: Len Branson, Jurgen Buedts, Sanyika Calloway Boyce / met: Richard van Rijswiik,

lohanna Houweling , lngeborg TM Sergeant, wir. Stultiens e.a. / eindredactiei Babeth M- VanLoo / voice-over: Len

Branson & Rev. Mlchael Bernard I camerafco-regie: lurgen Buedts, Rob van Elst / geluid: Han Tadelhoff I montage'.

lurgen Buedts / riruziek: Valentijn Elsen, Chris Pierce, Kerwin de Vries / producent: Dreamz bvba / coproducent:

BOS / mixage: 90 Watts / O2or o Dream2 bvba / BOS

www boedd h istisc heom roep. n l/s u perwise-m e
De zoektocht naar geluk is in volle gang. Er zijn tientallen religies, wereld beschouwingen,

levensvisies, eindeloos veel onderzoeken, wijsheden, meningen, en goeroes te over die je

graag de weg wijzen. Maar wat gebeurt er wanneer je honderd procent luistert naar je hart,

en je eigen gevoel volgt)

Supenuise MEl is het verslag van een bijzondere ontmoeting in de bergen van AndalusiE,

waarbij negen onderzoekende geesten en negen getuigen zich buigen over negen levensvra-
gen die ieder mens vroeg of laat tegenkomt. De antwoorden van de jonge wijzen laten zien

dat geluk binnen ieders bereik komt wanneer je je innerlijke (eigen)wijsheid activeert en laat

spreken. Regisseur en initiator Len Branson is er van overtuigd dat deze film in plaats van

nog meer theoretische wijsheden, juist praktische handvaten biedt, en inspireert om de

innerlijke wijsheid die in ieder sluimert te activeren. Spiritualiteit 'down to earth', met hier en

daar een kn ipoog.

OP EIGEN BENEN bij z@pp
www. boedd histisc heom roep.n l/op-eigen-bene n

Sem en zijn vrienden maken een reis waarbij hun vriendschap op de proef wordt gesteld.



zon 30 Januan
l4.oo uu r, NED 2

herhaling zat 5leb
o9.3O uur, NED 2

GRENZEN VERLEGGEN IN MONGOL!E Lengte: 30 min.

Reg e/camera/montage: Pat van Boeckel / met: Nynke Laverman en loost van Vlijmen / e ndredactie: Babeth M.

VanLoo / productie/geluid: Karin van der Molen / postproductie: Ceert Braam / met dank aan: Eric Alkemade, Noor

Schroder, Marleen Fischer, Marian Huesken, Ton Fischer, Patty Voorsmit, Stichting DamPus / O BOS

www.boedd histischeomroep. n l/grenzen-verleggen-i n-mon gol ie

Twee mensen reizen naar Mongolie, een boeddhistisch land dat door zijn uitgestreke woestijn,

eeuwenoude kloosters en ruige geschiedenis in het Westen nog altijd tot de verbeelding spreekt.

Tandarts,f oost van Vlijmen verleent kleinschalige hulpverlening oP Plaatsen waar het hard

nodig is. Snel, professioneel en kosteloos. Al een tiental jaren neemt hij een paar weken vrii

om, vanuit ziln boeddhistische achtergrond, vrijwillig gerichte tandheelkundige hulp te bieden,

samen met lokale werkers in Nepal en Mongolie.

Zangeres Nynke Laverman trok naar Mongolid en leefde een maand lang bij een nomaden-

familie op de steppe. Hun boeddhistische leefivijze en cultuur maakten grote indruk en haar

verbli.ff bij hen bleek een zeer vruchtbare voedingsbodem voor het album Nomade waaroP ze

verrassende muzikale afslagen neemt en nieuwe muzikale landschappen bin nen marcheert, het

grote onbekende tegemoet.

woe 19 Jon
2o.oo uur, via de kabel

TH EMAKANAAL S PlRlTz4

..o 2O.OO uur, Online
NIRVANA: www.sPlRlr24.NL

'or herhaling zot zz jon
r7.oo uur, via de kabel

TH E l\4AKANAAL SP lRlTz4

17.oo uur, online WWW.SPlRlT24.N L

N IRVANA

Anne Kleisen gaat in gesprek met Petra Hubbeling (www.boeddhis ness.nl) over de rol die

het boeddhisme speelde bij een grote omwenteling in haar leven' Daarnaast nemen we een

kijkje in de keuken van Lisette Kreischer, schrijfster van verschillende kookboeken. Lisette

kookt veganistisch. Wat is daar de gedachte achterl

Tot slot het videowerk Places-A City van Ayako Yoshimura. Om het kijken niet te bederven,

willen we alleen maar kwijt dat deze'city'afwiikend universeel is. Wat is er aan de handl

HOE TE BEKTIKEN

Zit Spiritz4 in uw kabelpakket? Don kunt u het op televisie bekijken. De uitzending is ook online

te bekijken op www.spirite 4.n1, maar alleen op het hierboven vermelde tijdstip.

zat l jon
r 5.o2 - r 6.00 u

DE ZEVENDE HEM EL

zon 2Jan
22.30 - 23.oo u

DE MIDDENWEG

BEING IN A BLACK BODY
Zenju Earthlyn Manuel en Sanford Biggers in

gesprek over hun eerste dharmaleraren,

Martin Luther King en Malcolm X, subtiele

vormen van racisme binnen het boeddhisme
en de manier waarop hun Afro-Ame rikaa n se

achtergrond de omgang met zen kleurt.

ln het Belgische Kortrijk is een tentoon-
stelling te zien met werken van boeddhis-

tische kunstenaars als Frank de Waele en

Willem van C aver.

HET KEERPUNT VAN DE BOEDDHA
Emeritus hoogleraar Heesterman over het

ontstaan van het boeddhisme op een keer-

punt in de geschiedenis. Over boeddhisme
als voortzetting van en als breuk met idee6n

en concepten die terug te vinden zijn in de

veda's, met name wat betreft het offeren en

de idee van wereldverzaking.

SOUNDFULNESS, EEN NIEUWE
KLANKTHERAPIE
Klanktherapeut Kees Peters maakt gebruik

van klankschalen en trommels, maar ook van

mantra's en gezongen klinkers. Hij werkt met

geestelijk en licha melijk gehandicapten,

ouderen in verpleeghuizen en terminaal

zieken. Ook gezonde mensen kunnen dankzii

soundfulness leren het'stervensproces' van

elk nieuw moment te beleven.

ln Bij nader inzien behandelt Han de wit
vooro nderstellingen rond de goddeloosheid

van het boeddh isme. Ch risten boedd h isten

opgepast!
De Russische schrijver Tolstoj had een brede

zat I jan
r 5.o2 - r 6.00 u

DE ZEVENDE HEMEL

RADIO
vervolg pag 4

Sahfotd Biggers



zon 9 Jan
22.30 - 23.OO u

DE MIDDENWEC

Koy. Minet

zot lSjan
'r 5.o2 - r 6.00 u

DE ZEVENDE HEMEL

t6{*$
.ir

,,H.i#ffi,,,

zon tG jan
22.30 - 23.OO u

OE MIDDEN\gEC

religieuze belangstelling en beschouwde
Socrates, Schopenhauer, Salomo en Boeddha
als de vier grootste denkers uit de geschie-
denis. Onder invloed van het boeddhisme
koos hij er in r85z voor zijn verdere leven in

soberheid door te brengen.
Verder: de column van Anada Olande

KWESTIES VOOR LERAREN (4)
Kaye Miner van het Maitreya lnstituut stelt
vijf vragen aan Doshin Houtman, die als

leraar vipassa named itatie is verbonden aan

de Stichting lnzicht & Bevrijding te Tilburg.
Houtman studeerde ook bij zenmeester
Prabhasa Dharma Roshi en vertegenwoord igt
dus twee tradities. Vandaar de eerste vraag:

hoe doet ze dat in de praktijkl

SUPERWISE M E

Wat bezielt een 4o-jarige carridremaker in
omroepland om een flink deel van zijn spaar-
centjes te stoppen in een multimediaal
s piritueel experimentl De televisiedocumen-
taire en het boek Superwise me zijn volgens de

maker het Europese antwoord op The Secret.

De Franse filosoof Denis Grozdanovitch
bundelde een reeks korte essays waarin hij
aan de hand van anekdotes en teksten, zijn
twijfel uit over ons jachtige bestaan. Nico
Tydeman bespreekt De moeilijke kunst van het
bijna-nietsdoen.

Verder: de column van Jotika Hermsen

FREDERIK VAN EEDEN
De t5o jaar geleden geboren schrijver, psychi-

ater en idealist Frederik van Eeden was gein-
teresseerd in het spirituele in de brede zin van

het woord. Met zijn droomtheorie, de intro-
ductie van psychotherapie in Nederland en

zijn ontdekking van de dieptepsychologie liep
van Eeden vooruit op de toepassing van boed-
d h istische denkbeelden zoals mindfulness.
Een portret van de man 'over wie je altijd twee
dingen tegelijkertijd ku nt beweren'.

theologen dus. Ton Lathouwers, Luce

Ramaker en lan Bor hebben hem anders
gelezen en zien overeenkomsten met koan-

teksten.

Diek Boerman is vijftig jaar actief als kunste-

naar en viert dat met een overzichtstentoon-
stelling en een boek: Over kleur gesproken. ln

de totstandkoming van haar werk speelt
meditatie een belangrijk rol.

ln het White Jade River instituut te Goes

wordt het h uayen boedd h isme beoefend. Het
centrum staat onder leiding van de non
Bhiksuni Rdtana.

Verder: de column van Lam Ngo

OVERLEVINGSKUNST M ET CHRISTA
ANBEEK
Op ionge leeftijd verliest filosofe Christa
Anbeek haar ouders en broer. Met haar vele

vragen over de dood komt ze uit bij het boed-
dhisme. Als jaren later haar partner plotseling
overlijdt, voldoen oude antwoorden niet meer.

Haar zoektocht beschrijft Anbeek in

Overlevingskunst : Leven met de dood van

een dierbare.

SAMEN VESAKH VIEREN IN
GRONINGEN
ln zijn nieuwe boek Leer denken wat je wil
denken behandelt Rients Ritskes traditionele
begrippen als verlichting en koans, maar ook

de frsieke kant komt aan bod in de vorm van

gelukshormonen en het belang van de houd-
ing tildens de meditatietrain ing.

Cineast Donagh Coleman over zijn film Stone

Pastures, een documentaire over het leven van

nomaden hoog in de bergen van Ladakh. Hun

schapen leveren de beroemde kashmirwol.
Verder: de column van Tom Hannes

luKAt, EEN PERSOONLTJK VERSLAG

.f ukai is het ritueel waarmee je binnen de

zentraditie officieel boeddhist wordt en ook
een dharmanaam krijgt. Marlous Lazal deed

eind december zelfjukai bij haar zenleraar
Nico Tydeman en maakte een persoonlijk
verslag van dit intensieve proces.

zon 23 !a.n
22.30 - 23.OO u

DE MIDDENWEG

zot 29 jan
1 5.O2 - r 6.00 u

DE ZEVENDE HEMEL

zon 30Jon
22.10 - 23.OO u

DE MIODENWEG

zat 22jan wAs KTERKEGAARD EEN ZENMEESTERI
t5.oe - r6.oo u De filosoof Kierkegaard staat bekend als een

DE ZEVENDE HEMEL zwaarmoedig christelijk denker; voer voor

Ton Ldthouwats

Frederik uan Eeden

Marlous Lazol
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FILOSOFIE oosT-wEsT

Spiritualiteit in dialoog
rz februari houdt Dr. Paul van der
Velde de lezing Modern boeddhisme

op de Universiteit voor H umanistiek
in Utrecht. De lezing is onderdeel

van cje tweede serie Spintualiteit in

dialoog-avonden.

www.fi losofi e-oostwest. n I

T h e mo - o vo n d boed dh isme,
bewustzijn en psychothero pie
Naar aanleiding van de uitzending
van Bewust Universum

over Alan B. Wallace

organiseert de BOS zz
februari een thema-
avond over boeddhis-

me, bewustzijn en

psychotherapie in het \ta n )ng

Amsterdamse Com pagn ietheater

met lezingen, een panel en Q&A.
Met onder andere Dr. Han F. de Wit,
Susan Blackmore en Adeline van

Waning. Kijk op boedd histisc he-

omroep. nl voor meer informatie.

Uitzending Gemist op
iPhone

Met de U itzending
C em ist-a pplicatie ku nt

u televis ieprogra m-

ma's van de Publieke Omroep
terugkijken op uw iPhone. De

applicatie heeft een archiefvan 8

dagen. lnsta lleren:

tin yu rl.com/ BOSiphone

BOSW tlz E R
BOEDDHISTISCI{E
OMROEP STICHTIING

LADY OF NO FEAR

Aung San Suu Kyi (Rangoon, i945) is de belangrijkste oppositie-
leider in Birma, waar ze een centrale rol vervult in de twintig jaar

durende sociale onrust en opschudding in dat land. De bevolking
van Birma bestaat voor goyo uit boeddhisten. Het handelen van

Suu Kyi weerspiegelt juist boeddhistische waarden, zoals vrede-

lievendheid en geweldloos optreden. Wat veel mensen niet

weten, is dat ze ooit een Britse vrouw in de high society van

Oxford was, voor ze terugkeerde naar haar onderdrukte thuisland
en zich aansloot bij de vred es strijders. Van de afgelopen zt jaar

heeft ze er r 5 doorgebracht onder huisarrest, met minimaal
contact met haar familie en vrienden. Eind november zoro werd

ze zonder verdere verklaring plotseling vrijgelaten door de mili-
taire iunta die in het land de baas is. Wereldleiders, politici en

Nobelprijswinnaars deden al jarenlang verzoeken tot Aung San

Suu Kyi's vrijlating.

Geschiedenis
Haar vader Aung San (r9r5) was een voorvechter van de Birmaanse onafhankelijkheid en

werd door poiitieke tegenstanders kort na cie onaihankelijkheid van Birma in r947 vermoord,
toen Suu Kyi z jaar oud was. Haar moeder was Daw Khin Kyi, ambassadeur van Birma in
lndia. Suu Kyi, die in de jaren zestig filosofie, politieke wetenschappen en economie

studeerde aan de Universiteit van Oxford, wetd in 1972 'Research Officer' bi.i het ministerie
van Buitenlandse Zaken in Bhutan en trouwde met Dr. Michael Aris, een Britse boeddholoog,

bh utan ist en tibetoloog.
ln r988 speelde Aung San Suu Kyi na het aftreden van generaal Ne Win een grote rol in de

toen opbloeiende democratische beweging in Birma. Deze beweging werd met geweld neer-

geslagen. Op z4 september r988 werd de 'National League for Democracy' (NLD) opgericht,

met Aung San Suu Kyi als algemeen secretaris. Er volgde een aantal confrontaties met het

bewind, waarbij ze opviel door haar volstrekt onbevreesd optreden in situaties waarin ze haar

eigen leven ris keerd e.

Op zo juli r 989 plaatste het militaire regime haar onder huisarrest in Rangoon. Desondanks

won ze met 8z procent van de zetels de algemene verkiezingen van t99o. De militaire junta

weigerde echter de verkiezingsuitslag te erkennen. ln r99r werd haar de Nobelprijs voor de

Vrede toegekend.

Persoonlijk leven van er3n vrijheidsstrijder
De documentaire Lady of No Fear gaat niet zozeer over de politieke omstandigheden en

Aung San Suu Kyi's rol daarin, maar juist over haar persoonlijke leven en dat van haar man

Dr. Michael Aris. Aris overleed in r 999 in Engeland aan de gevolgen van kanker terwijl Aung
San Suu Kyi in huisarrest zat. Samen hebben ze hun normale leven en huwelijk opgegeven

voor de vrijheidsstrijd in Birma. Aung San Suu Kyi komt over als een charmante, vastbeslo-

ten vrouw die stoicijns vasthoudt aan haar besluit om te strijden voor haar land. De nadruk

ligt op de persoonlijke gevolgen van zo'n sterk idealisme en de overtuiging dat het huidige
regime met vreedzame middelen en democratische verkiezingen weggestemd kan worden.
De film is een eerbetoon aan de vrouw die het hart van de opstand vormt, aan haar stand-

vastige man en toeverlaat, en niet in het minst aan Ghandi's visie op geweldloos burgerlijk
verzet.

Uttzending: zondag tj februari zj.,to uur, Nede and z



zat S februari
(herhaling)

'lo.oo uur, NED 2

zon 13 februari
l4.oo uur, NED 2

herhaling zat rg feb
'lo.oo uur, NED 2

zon 13 februori
23.40 UUr, NED 2

herhaling zot zG feb
o9.3O uur, NED 2

GRENZEN VERLEGGEN IN MONGOLIE
www.boedd histischeomroep.nl/grenzen-verleggen-in-mongolie
Zangeres Nynke Laverman en Tandarts foost van Vlijmen reizen naar Mongoli€, een boed-

dhistisch land dat door zijn uitgestrekte woestijn, eeuwenoude kloosters en ruige geschiede-

nis in het Westen nog altiid tot de verbeelding spreeh.

LUCIA RIIKER - HOE TE LEVEN MET FAMILIE lengte:3omin.
Regie: George Schouten / met: Lucia Rijker, Rob de Nijs, Chris te Raa, Harold en Jeannet Rijker, Norma Rijker /
camera: Bernd Wouthuijsen / geluid: N/artijn van Haalen / montage: lan Langeveld / research: Lies Janssen / eindre-

dactie: Babeth l\1. VanLoo / O BOS 2orr

www.boeddh istischeomroep.nUluci a-riiker-hoe-te-leven-met-fami lie
ln het drieluik Lucia Rijker - Hoe te leven onderzoekt Lucia op welke manieren je een

persoonlijke band kunt aangaan met de wereld en de mensen om je heen, vanuit haar boed-

dhistische perspectief. Het eerste deel is gewijd aan familie, deel twee aan vrienden, en deel

drie, dat wordt uitgezonden in maart, gaat in op'de ander'.

ln dit eerste deel praat Lucia met haar zus Norma en broer Harold, zanger Rob de Nijs en

dakloze Chris te Raa over familiebanden.
De trouwerij van haar broer zet Lucia Rijker aan het denken over het fenomeen familie.
Lucia's zuster Norma is tevreden met haar eigen vrijgezellen bestaan en denkt ook dat Lucia

vrij wil blijven. Haar broer Harold heeft negen jaar met vrouw en kinderen samengewoond

voordat hij het aandurfde te trouwen. Uitgaande van zijn oPvattingen over de oerbehoeften

van ieder mens gunt hif Lucia ook een eigen familie. Lucia is bezig het leven zelf te begrijpen

en gunt zichzelf de tijd.
Rob de Nijs en Chris te Raa vertellen over hun ervaringen met familie. Rob de Nijs bekent

dat hij door zifn 'rotvak' behalve zijn vrouw, broer en zoons geen echte vrienden heeft. Vader

en ook al grootvader Chris te Raa leeft al vi,iftien iaar op straat. Hij zou bil zijn geliefde

moeder kunnen wonen, maar hecht te veel aan zijn vrijheid.

AUNG SAN SUU KYI - LADY OF NO FEAR Lengte:58min.
Regie: Anne cyrithe Eonne / producer: Helle Ulsteen / rilet: Peter Carey, Lady Core-Booth, Ann Pasternak Slater,

Suzanne Hoelgaard, Martrn Morland, Robin Christopher, Se n Win, Nita Yin Yin May, Ludu Sein Win / eindredactie:

Babeth N/. VanLoo / camera: Erik Molberg Hansen & Anne Cyrithe Bonne / geluid: Povl Kristian Mortensen /
montage: Ch ta Beckendorff& Torben Skiodt Jersen / muziek: Povl Kristian l\,4ortenser / producent: Kamoli Films /
@ 2oro Kamoli Films ApS

www. boedd h istisc heom roep. n l/lady-of-no-fea r
Totdat haar huisarrest afgelopen november plotseling werd opgeheven was Aung San Suu Kyi

de'gouden vogel in een kooi'; een waardevol icoon van vrijheid en van de democratie waar de

bevolking van Birma haar hoop op heeft gevestigd. ln het Westen staat ze symbool voor vrede

en verzoening. Ze heeft ontelbare prijzen gekregen hiervoor, waaronder de Nobelprijs voor de

Vrede.

Maar wie is de persoon achter dit symbooll ln deze film vertellen naaste vrienden, haar naaste

familie en collega's over een dochter, een echtgenote, een vriendin, een moeder en een rebel

die al in haar vroege leven diepe treurnis en gemis kende.

zon 27 februari LUCTA RIJKER - HOE TE LEVEN MET VRIENDEN
l4.OO uur, NED 2 Lengte:30 min.

hethAling ztt 5 mAAfi Regie: Ceorge Schouten / met; Lucia Rijke( Marte Rdling, Patricia Steur en Prof.Dr. Paul de Blot / eindredactie:

IO.OO uuf, NED 2 Babeth- M. VanLoo / camera: Bernd Wouthuiisen / geluld: Martijn van Haalen / montage: Jan Langeveld / research;

Lies lanssen / O BOS zou

www.boeddhistischeomroep. nl/luci a-rijker-hoe-te-leven-met-vrienden
ln dit tweede deel van het drieluik Lucia Rijker - Hoe te leven praat Lucia met Marte R6ling,

Patricia Steur en Prof. Dr. Paul de Blot over vriendschappen.

Vriendin en fotografe Patricia Steur heeft Lucia al vroeg geinspireerd door haar stoere solo-

Lucia Rijk fict haor zus Normo

Rob de Nijs

Suu Kyi .n yad Aung Sdn



Lucio Rtjle. mct Patti(ia Steur

woe 16 feb
2o.oo uur, via de kabel

TH EMAKANAAL SPlRlT24

zo.oo uur, online
WWW.SPIRIT24.NL

herholing zat tg feb
r7.oo uur, via de kabel

TH EMAKANAAL S PIR ITZ4
'r7.oo uur, online www. SPlRlTz4.N L

Lucia Ri.iket en Malte Riiling Deel j, Lucia Rijker - Hoe te leven met de ander, met Hedy d'Ancona, Adelheid Roosen en Anjo

Kasman von het Zen River klooster, wordl volgende maand uitgezonden.

reizen. Ook deelden ze al vroeg een spirituele interesse. Door de jaren heen werd Patricia op

haar beurt geinspireerd door Lucia omdat zij als topbokser zo gefocust was en haar vleugels

steeds verder uit sloeg.

Kunstenares Marte R6ling probeerde zich na het overliiden van haar man Henk Jurriaans
staande te houden door tientallen enorme schilderijen van hem te maken. Haast nog troost-

voller zijn de vriendschappen die ze nu heeft met furriaans andere drie vrouwen.

Prof. Dr. Paul de Blot is honorair hoogleraar aan de Nyenrode Business Universiteit, met de

leerstoel Business Spiritualiteit. Na een jaar in de dodencel van een lndonesisch jappenkamp

heeft hij het belang van vriendschap ervaren. Het heeft hem er zelfs van weerhouden een

einde aan zijn leven te maken. Zijn werk staat in het teken van het gebruiken van ie hart,

juist in de economische wereld van het bankwezen. Ook wijst hij op het belang de wil te

ontwikkelen om hulp te vragen in schijnbaar onoplosbare situaties.

N IRVANA
Wat eten Tibetanen ver van huis) Van oudsher is de Tibetaanse keuken gebaseerd op gerst,

rundvlees, zuivel, zout en thee. Basisingredidnten die beschikbaar ziin in het Tibetaanse

hoogland. Vanuit Oostzaan nemen we een ki,jkje in de Oost-Tibetaanse keuken van de familie

Norle Tempa, in samenwerking met hun buurvrouw Karin Vaneker. Ze doet onderzoek naar

eetcultuur en de culturele geschiedenis van eten.

Carolien Oosterhoff is eigenaar van het bureau Mind Pepper. Dit jaar doet ze mee aan het

project A Year To Live, dat door de Amerikaanse vipassana leraar Stephen Levine is opgezet

en momenteel in Nederland door een groep mensen gevolgd wordt.

Verder IDFA-interviews met lulie leBrocquy, de producent van Burma Soldier en Jennifer Fox,

die My Reincornation reglsseerde. Beide documentaires zijn producties van de BOS.

HOE TE BEKIJKEN

Zit Spiritz4 in uw kabelpakket? Dan kunt u het op televisie bekijken. De uitzending is ook online

Jutie tesrccquv tu bektjken op www.spiritz 4.n1, maar alleen op het hierboven vermelde tijdstip.

NIRVANA;

zat S feb
r 5.oz - r 5.oo u

DE ZEVENDE H EMEL

HOE BERUSTEND IS DE BOEDDHIST}
Han de Wit buigt zich dit keer over de boed-

dhist die in alles berust onder het motto
'Alles is goed en als het niet goed is, is het

ook goed'. Moeten boeddhisten zich alles

laten aanleunenl En zo niet, waar komt die

ka rikatu ur dan vandaan l
Een gesprek met Namkha Rinpoche over de

visumperikelen van de tTde Karmapa en de

controverse rond diens identiteit, maar ook

over de specifieke kenmerken van de Kagyu-

school van het Tibetaans boeddhisme.

De Stichting Bodhisattva biedt onderricht in de

Tibetaanse traditie, maar onafhankelijk van

een lama, school of sangha. Daardoor geen

zaken als'empowerments' en initiaties. Hoe

erg is dat) Een gesprek met Dorien Quik.
Verder: de column van Ferry van Haastert.

KWESTIES VOOR LERAREN (5)

ln deze aflevering stelt Doshin Houtman

vragen aan Cretha Myoshin Aerts. Aerts is

naast zenpriester ook kunstenaar. Ze geeft

workshops in verdieping en plezier aan de

Amsterdamse Hogeschool. Over plezier heb-

ben we nog weinig gehoord in deze serie en

Houtman spreekt haar daar dan ook op aan.

SOCRATES,'EZUS, BOEDDHA
Nico Tydeman bespreekt Socrates, Jezus,
Boeddha - Drie leermeesters, een boek van

Fr6ddric Lenoir. Wat is belangrijker: de

overeenkomsten of de verschillen tussen de

d rie religies?

Met behulp van tekentherapie en meditatie

begeleidt Nynke Humalda kankerpati€nten en

zon 6 feb
22.10 - 23.OO u

DE M IDD ENT(EC

Doshin Houlnldn

zot 12 feb
r 5.oz - r5.oo u

DE ZEVENDE H€ It4 EL

RAD!O
vervolg pag 4

Namkha RinDo.he



zon 13 feb
22.30 - 23.oo u

DE MIDDENWEC

zat D Ieb
'r 5.o2 - r6.00 u

DE ZEVEN DE HEMEL

mensen die herstellende zijn van een

burnout. Hoe kan meditatie kankerpatidnten
ondersteunen in hun genezings proces I
Beeldend kunstenares Martine Jacobs laat

zich inspireren door boeddhistische thema's
die ze in haar dagelijks leven tegenkomt.
Verder: de column van Jotika Hermsen.

DONKERE Zt'DE VAN HET
BOEDDHISME
Volgens Koenraad Elst is het imago van het
boeddhisme in het Westen veel te positief. ln
zif n boek De donkere zijde von het Boeddhisme

geeft hij een overzicht van de kritiek en legt
hij het boeddhisme langs de feministische
meetlat. Termen als'opium van het volk'en
verwijzingen naar de Chinese communisti-
sche partij en obscure Japanse sektes als de
Shoko Asahara versterken de indruk dat het

boek minder genuanceerd is dan het
pretendeert.

lK BEN DE SANGHA (r)
ln de verschillende boeddhistische stromin-
gen wordt het begrip sangha anders ingevuld.
Bij het Tibetaanse Jewel Hean word je min of
meer elkaars familie. Volgens zen vorm je

samen met de sangha zelfs 6€n lichaam,
maar hoe doe je dat in de prahilkl Een zoek-
tocht in drie afleveringen naar het wezen van
de sangha.

'Via de cello breng ik mezelf tot klinken. Door
meditatie kom ik in contact met de diepere
lagen in mezelf. Dat hoor je ook terug in de
muziek die ik maak.'Celliste Josine Zeijen
combineert muziek met hedendaagse po€zie.
ln Gent vindt van zz februari tot 3 mei een
reeks lezingen plaats over onderwerpen die
uiteenlopen van mediteren op schedels en

beenderen tot lichaamsverzotging in boed-
dhistische kloosters.
Verder: de column van Lam Ngo.

voortvloeiende praktilk. Sinds een jaar of
twaalf is zij ook boeddhistisch beoefenaar.

Vanuit die dubbele inspiratie werkt zij met
studenten en leidinggevenden aan de vraag:

hoe geef je leiding als ie uitgaat van funda-
mentele verbondenheid in plaats van geschei.

denheidl

MINDFUL@WORK
Psychotherapeut Bj6rn Prins schreef het boek

Mindful@work. Volgens hem is het mogelijk
een andere werkethiek in te voeren, die de
productiviteit en het succes van een bedriff op
de lange termijn alleen maar ten goede komt.
Mear zit het bedrijfsleven wel te wachten op
een'mindful' benaderingl
Paul de Blot is sinds r 979 verbonden aan

Nijenrode. Hij wijst op het belang van een

diepere bezinning op de kernwaarden en het
zoeken naar de innerlijke kracht van een

organisatie. Door welke spirituele tradities
laat De Blot zich inspireren en hoe past hif

die in zijn onderwijs toe)
Robert Keurntjes is boeddhistisch filosoof,
meubeimakel kleciingontwerper en kok. Als
filosoof geeft hij cursussen en trainingen over
het boeddhisme, maar hij laat zich ook
inhuren voor een persoonlijk gesprek. Als kok
en cateraar bereidt hij vegetarische maaltij-

den, terwijl ziln meubels en interieu rontwer-
pen een knipoog naar de art Deco laten zien.
Verder: de column van Tom Hannes.

MYSTERTEUS BEWUSTZUN
De Britse psychologe Susan Blackmore
verbindt in haar boek Het mysterie von het
bewustzijn de nieuwste wetenschappelijke
theorieEn over het bewustziln met haar eigen

ervaring met zenmeditatie. Meditatie is een

techniek die ze al heel lang beoefent; niet als

boeddhist, maar als wetenschapper die wil
begrijpen hoe de geest functioneert.

Dian Matie Hosking

zat zG feb
15.O2 - r6.00 u

DE ZEVENDE HEMEL

zon zZ feb
22.30 - 2).OO u

DE MIDOENWEC

zon 20feb vERLTcHT LETDERSCHAP
22.30 - 23.oo u Dian Marie Hosking ontwikkelt als hoogleraar

D€ MIDDENwEc bedrijfskunde alternatieven voor de traditio-
nele visie op leiderschap en de daaruit

Koontuod El\t

Bjbrh Pins

susan Elockmor.



Program mablad voor Vrienden

van de BOS

IN HOU D
Bardsongs

Programma televisie
Programma Nirvana

Programma radio

Achterka nt

Lezing Patrul
Rinpoche

3 maart geeft

Patrul Rinpoche

de lezing The

Science of True Nature in centrum

De Roos in Amsterdam.

www.patru lrin poche, net

Publieke lezing
Amnyi
fuulchung
Rinpoche

4 maart geeft

Amnyi Trulchung Rinpoche de lezing

Freeing the Heart from Want in het
taracentrum in Eenigenburg, en r8

maart geeft hij de publieke lezing

Goed gevoel en blij hart komen niet

vonzelf in het Rotterdam Buddhist

centre. Aansluitend aan beide

publieke lezingen is er een lespro-

gramma.

www.a m nyitrulch u ng,org

Europese prcmidrc Silenl Snow

27 maaft staat in Den Haag de

Europese premiCre gepland voor
de BOS coprod udie Silent Snow.

ln deze documentaire gaat een

Eskimo op zoek naar de aanleiding
voor de eerste slachtoffers van de

vergiftiging door pesticiden in de

poolgebieden.

wwwsilentsnow.org

BARDSONGS: VADER,

Sander Francken maakte het drieluik

Bardsongs. Hij vefilmde drie volksvenellingen

t in Rajasthan, Mali en Lodakh. De BOS zendt

z zondog 1j maafi het deel Yader, dochter &

3 dzo uit, opgenomen in Ladokh. Deze uitzen-

1, 4 ding wordt die middag direa gevolgd door de

4 andere twee delen, uitgezonden door NTR en

OHM-

DOCHTER & DZO

'De omgeving en de houding van de mensen die in de film te zien ziin, verdwijnen snel. Over

twintig, dertig, veertig,iaar kun je een film als deze niet meer maken', vertelt regisseur

Sander Fra ncken.

Ladakh is een regio in de noordelijke punt van lndia, die delen van de provincies.lammu en

Kasjmir overlapt. Tot vijftig.jaar geleden was het gebied, bijna twee keer zo groot als

Nederland, volledig afgesneden van het Westen. Er wordt gezegd dat le alleen nog in Ladakh

het Tibet van v66r de Chinese bezetting kunt zien. Maar er vindt een snelle verwestering

plaats, en daarmee verdwijnt een cultuur die eeuwenlang hetzelfde is gebleven. E6n van de

redenen van Francken om Bardsongs te maken, is het bewaren van het cultureel erfgoed voor

tijden waarin sporen van deze cultuur misschien helemaal uitgewist zijn.

Franckerr: 'Toen Lacjakh in de jai'en vijftig van strategisch beiarrg werd voor lndia is het pas in

contact gekomen met de rest van de wereld. Er werd een weg aangelegd, en daarna is de

invtoed van het Westen heel snel het gebied gaan overspoelen. De negatieve effecten daarvan

merk je: niet iedereen kan bijvoorbeeld omgaan met de Plotselinge aanwezigheid en beteke-

nis van geld. Wat te midden van deze veranderingen opvalt is het ontwikkelingsniveau van de

bevolking in geestelijk opzicht. Dankzij dat niveau kunnen ze toch heel goed de snelle veran-

deringen doorstaan. Hierin speelt de eeuwenlange aanwezigheid van het boeddhisme

volgens mij een belangrijke rol: tachtig procent van de Ladakhi is boeddhist. Dat zie ie terug

in de manier waarop de lokale bevolking met dieren omgaat: er stromen schitterende rivieren

door het gebied, vol met leven, maar men vist niet, en verder is iedereen vegetarier.'

Volksvertelling
Vader, dochter 4 dzo is een roadmovie, gebaseerd op een vertelling. 'lk las het ooit in een

boekje dat ik kocht in Cambodja, geschreven door een New Yorkse die volksverhalen van

Cambodjaanse vluchtelingen had verzameld. ln eerste instantie wilde ik de film opnemen in

Tibet, maar dat ging niet vanwege de Chinese bezetting. Toen kwam ik uit in Ladakh. De

oorspronkelijke versie ging over een vader, een zoon en ezel, maar ik wilde graag een vrouw in

het verhaal verwerken, en een dzo (een kruising tussen een yak en een rund) past beter bij die

streek. Ook vond ik het belangrijk dat de personages op den duur in een boeddhistisch klooster

terecht komen, omdat het boeddhisme onlosmakelijk onderdeel uitmaakt van de cultuur. ln

Ladakh vertelde ik mijn versie van het verhaal aan een verhalenverteller. Hij zei: 'dat precieze

verhaal ken ik niet, maar het doet me denken aan een verhaal dat ik vroeger vertelde aan mijn

kinderen, over een vader, een zoon en een ezel.' Zo zie je maar hoe verhalen kunnen reizen.'

Francken denkt met veel plezier terug aan het filmproces: 'De acteurs in de film zijn allemaal

lokale toneelspelers. De opnamen met hen in Ladakh waren de meest plezierige die ik in

mijn filmcarridre heb gemaakt. Vaak gaat het filmproces gepaard met veel stress en weer-

stand. Maar de Ladakhi zijn ontzettend lieve, oprechte en eerliike mensen met wie het heel

aangenaam werken was.'

uitzending: zondag tj maart, 13.55 uur, Ned z. Onmiddellijk gevolgd door de Bardsongs'delen

Kennis voor het leven er De plasticverzamelaar. Zie ook verder in deze BOSwiizer.



zot 5 maart LUCIA RIIKER EN HOE TE LEVEN MET VRIENDEN
(herhaling) www.boedd h istisc heo m roep. n l/luc ia-riiker-hoe-te-leve n-met-vrienden

09.55 uur, NED 2 ln dit tweede deel van het drieluik Lucia Rijker - Hoe te leven praat Lucia met Marte Rdling,
Patricia Steur en Prof. Dr. Paul de Blot over vriendschappen.

zon 13 maart
13.55 uur, NED 2

herhaling zat 19 maart
09.55 u ur, NED 2

zon 27 maart
'r3.55 uur, NED 2

herhaling zat z april
09.55 u ur, NED 2

BARDSONGS: VADER, DOCHTER & DZO Lengte: 35 min.
Regie/producent: Sander Frencken /'scenario: Joost Schrickx, Sander Francken / met: Dhamender 5ingh, Kishan

Son , Kolado Bocoum, Abba Bilancoro, Tsewang Spa gon, Deachen Yangdol / camera: Bert Pot, Melle van Essen, Sal

Kroonenberg / muz ek: Sakar Kahn & lam ly, Afel Bocoum, Tsiring Stanz n, Morup Namgya, Adl Bhasin. Rarner

M chel / product e: Kar n S. de 8oer. Joep Bannenberg / art direction: D gambar Talekar / montage: Cys

Zevenbergen / tot stand gekomen met steun van: N,lEDlA Programr.eofthe European Community, Nederands

Filmfonds, Cobo Fonds NCDO, OHM, NMO en BOS I A zoog 5FFlLN,4/BOS

www.boed d h ist isc heo m roep. n l/bardsongs
Bardsongs is een drieluik van verfilmde volksvertellingen, en een lofzang op de uiterlijke
verschillen en verborgen overeenkomsten van verschillende werelden. De drie delen zijn
opgenomen in Rajasthan, Mali en Ladakh. De BOS zendt het deel Vader, dochtur q dzo uit,
dat zich afspeelt in Ladakh. Onmiddellijk gevolgd door de Bardsongs-delen Kennis voor het

leven en De plosticverzamelaor.

Een vader en zijn dochter maken een reis door het Himalayagebergte om hun dzo (kruising
tussen een yak en een rund) te verkopen. ledereen die ze onderweg tegenkomen, heeft

commentaar of advies; over hoe ze met hun dzo moeten omgaan, hoe ze met elkaar moeten
omgaan, hoe ze zich voor een slaapplaats toegang moeten verschaffen tot een klooster, en

welke route zij moeten nemen. De vader is van nature geneigd om aan alles en iedereen
beleefci gehoor te geven; dit tot groeiencie ergernis van zijn ciochter. Whnneer cie dochter, met
de eindbestemming van hun tocht in zicht, de confrontatie aangaat, gooit haar vader het
roer om...

LUCIA RIIKER EN HOE TE LEVEN MET DE ANDER
Lengte: 3om in.

Regie: Ceorge Schouten / ..et: Lucia Riiker, Hedy d'Acona, Adelheid Roosen, Anjo Kasr.an / camera: Bernd

Wouthuysen / ge uid: l\.4 a rt in van Healen f nontage: lan Langeveld r' research: Lres ]anssen / muz ek: Ceorge

Schouten / eindredact e: Babeth M. Vanloo / met dank aan: Zen R ver, Tropenr.useum / O 2orr een

Boeddhistische Omroep Sticht ng productre

www. boedd histisc h eo m roep. n l/ lu c ia-riiker-e n-h oe-te-leven-met-de-a nder
ln dit laatste deel van het drieluik Lucia Rijker - Hoe te leven gaat Lucia in gesprek met
sociologe en politica Hedy dAncona, zen-non Anjo Kasman en theatermaakster en actrice
Adelheid Roosen over de ander.

Lucia Rilker woont al r6 iaar in Los Angeles. Ze ziet duidelijk dat Nederland steeds minder een

open samenleving wordt. Ze vraagl zich af waarom iedereen er niet meer vanzelfsprekend bij

hoort en er steeds meer stemmen klinken dat de ander moet veranderen.
Hedy d' Acona vindt dat ,ie jezelf als onderdeel van de verandering moet zien. Door het verlies
van twee vaders en de opvoeding door een Poolse grootvader heeft Hedy dAncona een onbe-
dwingbare inzet ontwikkeld voor gerechtigheid voor iedereen.

Anjo Kasman leeft in het klooster Zen River en lijkt zich af te schermen van de samenleving,
maar tegelijkertijd biedt het klooster in Croningen de gestresste medemens onderdak om
dichter bij zichzelf en dus ook bij de ander te komen.
Adelheid Roosen sluit zich alles behalve af van de samenleving. Ze is razend nieuwsgierig naar

de ander. De wereld verandert en zij wil het spel meespelen. Ze ziet de wereld als een vurig
paradijs.

Lucio Rtjker en Hedy d'Ahcona

Lucia Rijkct ih hel Trcpekmuseum



woe 16 maart
2o.oo uur, via de kabel

THEMAKANAAL SPlRlT24

zo.oo uur, online
WWW.SPlRlT24.N L

herhaling zat 19 maott
r7.oo uur, via de kabel

TH E MAKANAAL S PIR lTz4

r7.oo uur, online www.S PlRlTz4. N L

N IRVANA

IN DE AFLEVERING VAN DEZE MAAND VIER ITEMS:

- Lisette Kreischer kookt veganistisch, wat is daar de gedachte achter) We nemen een kijkje

in haar keuken. Kreischer is schrijfster van verschillende kookboeken.

- 3 februari begon het Chinese Jaar van het Konijn. Wat voorspelt dit jaar onsl Wat is de

betekenis van de drakendans, het vuurwerk en de leeuwen die sla eten bif de plaatselifke

ondernemers)

- Anne Kleisen praat met Petra Hubbeling (boeddhisness.nl) over de rol die het boeddhisme
lde bij een grote omwenteling in haar leven.

1 De documentaire Doorn in het hart over Nico Tydeman. Op zijn schijnbaar doelloze zwerf-

door te wijzen op de bevrijdendetocht over het strand doet Tydeman hoopvolle uitspraken

kracht van twijfel.

HOE TE BEKIJKEN
Zit Spirit24 in uw kabelpakket? Dan kunt u het op televisie bekqken. De uitzending is ook online

te bekijken op www.spiritz 4.n1, maar alleen op het hierboven vermelde tijdstip.

NIRVAN;.:

Litette Kleischet

zat 5 maort
r 5.oz - r 6.oo u

DE ZEVENDE HEMEL

zon 6 maatt
22.30 - 23.oO u

DE MIDDENWEC

Motthijs Sahouten

zat 12 maart
r5.o2 - r5.oo u

DE ZEVENDE HEMEL

sMELr HET rJS rN lE HART
'Zolang we niet leren hoe we het iis in ons
hart kunnen laten smelten, zal de wereld niet

veranderen. En als de wereld niet verandert,
zijn de poolkappen gedoemd te smelten',
aidus de Croenlandse sjamaan Angaangaq.

Vanwege de ecologische crisis in zijn
geboorteland kreeg hii van de stamoudsten
opdracht om de spirituele boodschap van de

lnuit uit te dragen.
ln de zesde aflevering van Bij nader inzien

behandelt Han de Wit populaire idee6n over

verlichting. Komt het pas na lang zitten en

hard aan jezelf werken, of is het een spontaan

fenomeen dat zich niets gelegen laat liggen

aan wensen en inspann ingenl
Verder: de column van Ferry van Haastert.

KWESTTES VOOR LERAREN (SLOT)
ln de laatste aflevering van deze serie stelt

zenlerares Gretha Myoshin Aerts vijf vragen

aan vipassanaleraar Matthi.js Schouten.

Schouten is bovendien ecoloog, godsdienst-
wetenschapper, hoogleraar natuu rbeheer en

nog veel meer.

GEBROKEN WIL, VERSTORVEN VLEES
Zelfkastijding, vasten, het dragen van een

boeteketting en de zogeheten 'nederigheids-
praktilken' - waren rond r95o nog gangbaar
in Nederlandse kloosters. Nico Tydeman be-

spreelct Gebroken wil, verstoruen vlees van Emke
Bosgraaf en vergelijkt zijn bevindingen met de

ascese en de discipline die in de geschiedenis

van het boeddhisme verankerd zijn.

Patty Trossel werd in de iaren negentig

bekend met cabareteske liedjes als Keukenhof.

Eind vorig jaar verscheen de cd The Best of La

Pot 1, met verzameld werk uit wat ze zelf een

vorig leven noemt. Want Trossel leidt al lang

een heel ander besiaan, waarin spiritualiteit
een belangri.jke plaats in neemt.

Het werk van de Croningse kunstenares

Rachel Dieraerts is tot ver over de grens te

zien, bijvoorbeeld in Sri Lanka, waar ze in

tempels muurschilderingen heeft gemaah.

Verder: de column van Jotika Hermsen.

DE OMZWERVINGEN VAN CUONG LU

Cuong Lu kwam als bootvluchteling van t t
jaar via Hong Kong naar Nederland en

groeide op in Limburg. Na een ontmoeting
met Thich Nath Hanh besloot hij naar Plum

Village te verhuizen, monnik te worden en

zijn leven aan de dharma te wiiden. Nu, r6
jaar later, is hij uitgetreden, maar geeft nog

altijd d ha rm a-on derricht.

DANA MARSHALL OVER KUNST EN

BOEDDH ISM E

Dana Marshall is boeddhist en kunstenares.

Ze studeerde in Amerika bij Chcigyam

Trungpa, maar de liefde bracht haar naar

Nederland. Het boeddhisme is duidelijk
aanwezig in haar werk, waarbij ze gebruik

maakt van ongewone fotografische technieken.

Als je toevlucht neemt en officieel boeddhist
wordt, krifg je naast een dharmanaam ook
het lidmaatschap van de sangha of gemeen-

schap van beoefenaren mee. Een zoektocht in

drie afleveringen naar de ziel van de sangha

zon 73 mdart
22.30 - 23.Oo u

DE MIDDENWEC

zat 19 maort
r 5.oz - r6.oo u

DE ZEVEN DE HEMEL

Wetk van Dana Morsholl

RADIO
veruolg pag 4

Thich Nhat Honh



zon 20 maart
22.30 - 23.OO u

DE M IDDEN\J(EG

zat 26 moart
r5.o2 - r6.00 u

DE ZEVENDE HEM EL

in de hoofdstromingen van het boeddhisme.
Mediteren op vergan kelijkheid is bij

Nederlandse beoefenaars waarschij nlij k wel
bekend. Veel minder gebruikelijk in deze

contreien is het mediteren op schedels en

beenderen. ln sommige boeddhistische tradi-
ties mediteert men zelfs op gedetailleerde
foto's van verkeerss lachtoffers.

Verder: de column van Lam Ngo.

BOEDDHISME, BEWUSTZTIN EN

PSYCHOTHERAPIE
Ons televisiepro gtamma Bewust u niversum

met natuurkundige B. Alan Wallace zorgde

voor veel reacties. Daarom organiseerde de

BOS vorige maand een thema-avond in het
Amsterdamse Com pagn ietheater over de

boeddhistische visie op bewustzi.jn en de

mogelifke toepassing ervan binnen de

psychotherapie. Sprekers waren Susan

Blackmore, Adeline van Waning, Han de Wit
en Henk Barendregt. Een verslag.

THEMA: MINDFULNESS DE MAAT
CENOM EN

Bif mindfulness voor depressieve patienten

kurrrrert we orrs inrniddels wei ieis voorstelierr.
Maar mindfu lness voor werkzoekendenl
Verder een update door arts en mindfulness.

goeroe David Dewulf, die onlangs maar liefst
drie nieuwe boeken publiceerde.

Bij 'mindful eating' leer je bewust omgaan

met voeding, maar hoe verhoudt deze resul-

taatgerichte aanpak zich tot basisprincipes als

n iet-streven en acceptatiel
Overal wordt tegenwoordig het label 'mindful-
ness' op geplakt. Maar wat hebben sjamanis-

tische rituelen nog te maken met het

MBSR-programma van lon Kabat Zinnl En

hoe gevaarlilk is die wildgroeil ls mindfulness
het ultieme wondermiddel voor alle onge-

makken en verslavingen oftoch vooral een

hypel We vragen het Edel Maex, psychiater,

zenbeoefenaar en mindfulnesstrainer van het

eerste uur.

Verder: de column van Tom Hannes.

TIM OVERDIEKS TRANEN VAN
LIEFDE
ln oktober zoog verloor Tim Overdiek zijn
vrouw,fennifer Nolan, toen zij geschept werd

door een motoragent die zonder zwaailicht of
sirene door rood reed. ln Tronen von liefde

beschrijft hij het rouwproces waar hi.j in

terecht kwam. Een centrifuge van emoties

met 6en vast voornemen; geen haai te

koesteren jegens de dader.

Edel Moex

zon 27 moatt
22.30 - z3.OO u

DE MIDDENWEC

geen haiku

vlinder in de trein
mijn god dacht ik als daar maar
geen haiku van komt

llja Leonard Pfeffir

EEN NIEUWE LENTE, EEN NIEUWE HAIKU
ln april barst de lente los! Daarom staan onze rad io-uitzend ingen volgende maand in het teken

van de haiku. De haiku, een gedicht van drie regels met respectievelijk 5, 7, en 5 lettergrepen is

al jaren een populaire dichtvorm in Nederland. De BOS nodigt u uit om uw haiku te delen.

Dit kan op drie manieren:

- Plaats uw eigen haiku op het Forum van www.boedd h istischeomroep.nl ofop Facebook bij

bosrtv en maak kans op een prijs voor de beste haiku.

- Lees uw favoriete haiku voor in onze uitzending, met een korte uitleg waarom u dit gedicht

zo bijzonder vindt. (Meldt u aan via radio@boeddhistischeomroep.nl)

- Twitteraars publiceren hun mooiste dichtregels via #twaiku. Voor deze twitter-haiku, een

kleine rage onder twittergebru ikers, gelden dezelfde regels als voor de haiku. Maar dan binnen

de twittergrens van r4o tekens.

facebook.co m / bosrtv
twitter.co m/ bos rtv

Luister naar onze radioprogramma's en houd de website in de gaten voor meer details!
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DHARMA RISING: f lUN HOGEN ROSHI'S VISIE

Telkens wanneer het boeddhisme geintrodu-

ceerd wordt in een nieuwe cultuur neemt het

een nieuwe, eigen vorm aan. De tweedelige

serie Dhorma Rishg gaat over de opkomst van

het westers boeddhisme. Het eerste deel, Ou,
of the Past vertelt de geschiedenis van het

boeddhisme in het Westen. Regisseur David

Cherniack (Bewust lJniversum) gaal op pad in

Amerika en Europa om te praten met de

pioniers die betrokken waren bij het ontstaan

van de eerste boeddhistische centra in het j)un Aolen Ra\h;

Westen. ln Nederland vraagt hij Jiun Hogen Roshi van zencentrum Noorder Poort in Drenthe

hoe zij vijftien faar geleden de taak van eerste Nederlandse zenkloosterabt op zich nam.

We interviewden Jiun Hogen Roshi over haar kiik op het westers boeddhisme.

'Het oprichten van zencentrum Noorder Poort kwam niet uit de lucht vallen. Het was een

wens van onze Nederlandse en Duitse zensangha, en we hebben ons iarenlang voorbereid.

ln de afgelopen vijftien jaar is er een gigantische groei van het boeddhisme in Nederland

geweest. Het aanbod is enorm uitgebreid, zo'n snelle groei had ik destif ds geloof ik niet

verwacht.'

M iddenweg
ln de documentaire komen twee visies op het boeddhisme in het Westen naar voren.

Enerzijds de vernieuwende visie, die ontwikkeling van het boeddhisme in het Westen alleen

mogelilk ziet wanneer het zich volledig aanpast aan de Westerse manier van leven, en ander-

zijds de traditionele visie, waarin vasthouden aan de oosterse doctrine centraal staat.,iun
Hogen Roshi ziet nog een derde manier:

'lk zie een middenweg, waarin bepaalde elementen uit de oosterse doctrine bewaard blijven

en er nieuwe vormen ontwikkeld worden die meer aansluiten op de westerse cultuur en

manier van leven. Het maken van die combinatie is de uitdaging waar we voor staan. Een

valkuil in de zentraditie is bilvoorbeeld: 'als het er maar fapans uitziet, zal het wel goed zijn'.
Daarbij vergeten we vaak dat de grote voorouders in de zentraditie met name Chinese

zenmeesters waren. Noch krampachtig vasthouden aan de oosterse traditie, noch het volle-

dlg versmelten met de westerse cultuur lijkt me wenselifk. Belangri.ik is dat we niet proberen

dat wat in wezen veranderlijk is, een onvera nderli.jke status te geven. Tegelijkertiid moeten

we goed in de gaten houden dat er geen vervlakking of verwatering ontstaat.'

Kritische houding
Jiun Hogen Roshi denkt niet dat het nog te vroeg is om een documentaire als Dharma Rising

te maken.

'lk denk dat het juist nu heel interessant is om een goed beeld te kriigen van het boed-

dhisme in het Westen. Ook denk ik dat zo'n documentaire heel waardevol zal blijken in de

toekomst, om de ontwikkelingen die gaan plaatsvinden te kunnen begriipen. Zelf heb ik geen

idee welke kant het op zal gaan met het boeddhisme in het Westen. Laten we in ieder geval

met een heldere blik en een kritische houding te werk gaan. Laten we er voor waken dat we

de weg van de Boeddha niet reduceren tot een maniet of slechts een oefening om gelukkig

te zijn.'

/' \..
IJizending: zond(g z,l april,ti\f uur op Ned z. volgende maand Dharrca Rising deel z ove' de

toekomst van hethoeddhisme)n het Weslen.

Rinpoche

r3 april geeft Amnyi

Trulchung

Rinpoche twee

onderrichtsessies
met de titels Het

Stervensproces en De Stervens-

begelelding in de Rudolf Steiner

School in De Bilt.

www.stichtingbod hisattva.eu

Lezing Kierkegaatd en zen

r5 april vindt de

lezing Kerl<egaard

en zen plaats in

Utrecht. Sprekers

zijn Ton Lathouwers

en Jan Bor. De

lezing is onderdeel

van de serie Spiritualiteit in dialoog.

www.fi losofi e-oostwest.n I

Chonge Your Mind
Day zotl
De datum van de tweede

Europse Change Your

Mind Ddy is bekend: zaterdag 4 iuni,
in het Oosterpark in Amsterdam.

Meer informatie natuurli,ik op de

website en in de volgende BOSwijzer.

www.ch a ngeyou rm indday. n I

Haikumaand bij de

rudio
Deze maand staat de

radioprogrammering in

het teken van de haiku. Tot r5 april

kunt u uw eigen haiku insturen! Kilk

op boeddhistischeomroep.nl/haiku,

en verderop in deze BOSwijzer.



zat 2 opril LUCIA RtIKER EN HOE TE LEVEN MET DE ANDER
(herhaling) wwwboed d h istisc heo m roep. n l/luc ia-riiker- hoe-te-leven-met-de-a n der

09.55 uur, NED 2 ln dit laatste deel van het drieluik Lucia Rijker - Hoe te leven gaat Lucia in gesprek met
sociologe en politica Hedy d'Ancona, zen-non Anjo Kasman en theatermaakster en actrice
Adelheid Roosen over de ander.

zon 10 april KllKl
'13.55 uur, Nro z De wereld door de ogen van een fotografe en een theatermaakster

herhaling zat rG april Lengte: 3o min.
09.55 uuf, NED 2 Regie/ r.ontage/ product e: Anne K e sen // met: Helen Vink, lvlari en Mogendorlf/ camera/geluld: Dlmitri Cdcsdr /

muziek: Amarrns & le gatte negre /'e ndredactie: Babeth l\,4. VanLoo / met dank aan: Toneelacademie N.4aastrlcht,

Shambhala Centrum Amsterdam / O 2oro een Boeddh st sche Omroep product e

www.boeddhistischeomroep.nl/kijk

Je hart volgen gaat niet altiid zonder slag of stoot. Voor Marilien Mogendorff en Hdlen Vink
gingen er vele jaren en grote omwegen aan voorafvoordat ze daar terecht kwamen waar ze

wilden zijn. Kijk! gaat over hoe een boeddhistische fotografe en een theatermaakster hun
plek in de wereld vinden.
Marilien Mogendorff is regisseur en theaterdocent in opleiding. ln haar theaterwerk stelt ze

existentiele vragen over zichzelf en de ander. Besta ik als de ander mij niet ziet) Wat gebeurt
er wanneer twee mensen elkaar ontmoetenl Als regisseur kijkt ze naar haar spelers, als

actrice wordt ze bekeken. Voordat ze zich wijdde aan het theater deed ze drie universitaire
studies. Toch keerde ze steeds weer terug bij haar grote passie.

Hdlen Vink deed aan topsport, begon aan een opleiding tot fotografe, overleefde een ernstig
ongeluk en een depressie. Al die tijd bleefze op zoek naar de zin van het leven. Die vond ze

bij het Tibetaan s-boecid h istische Shambhaia Centrum, waar ze ook in aanraking kwam met
Miksang contemplatieve fotografie. Miksang betekent'goed oog'; de fotograaf probeert een

moment van zuivere waarneming te vangen, zonder tussenkomst van oordelen en interpre-
taties. Miksang is kifken vanuit de stilte in iezelf.

DHARMA RISING l: OUT OF THE PAST Lengte:5emin
Reg elcamera/geluid/montage: David Chernrack // meti Robert ThLrrr.an, liLrn Hogen Roshi, B. Alan Wa lace, Zenkai

Blanche lartman, Soiun Mel Wertzman Zoketsu Norman Fischer Ajahn Sucitto, lack Kornfield, Sylvia Wetzel,

Judith Simmer'Brown, Lama Tsultrim Allione, Reginald A. R3y, La..a Shenper Hookham, Jan W lis 7 @ zorr Da',, d

Chern ac< Productions/BOS

www.boeddhistischeomroep.nl/dharma-risi ng-r
Het boeddhisme wordt veelal beschouwd als de snelst groeiende religie onder hoogop-
geleide westerlingen. Er zijn redenen voor die aantrekkin gskracht: het boeddhisme is relatief
vri,j van dogma's die voor pragmatische, weten schappelijk georidnteerde westerlingen moei-
lijk te aanvaarden zijn. Het neemt een open en alomvattende houding aan tegenover de

natuurlijke wereld en benadert het begrip'verbruik'ecologisch. Het is vol compassie, verge-

vingsgezind en geweldloos. Maar de groeiende aanhang in het Westen stelt het boeddhisme
misschien wel voor de zwaarste uitdaging in de z5oo jaar van zijn geschiedenis: zich
aanpassen aan de moderne maatschappij.

Deze tweedelige serie kijkt door de ogen van de eerste generatie westerse dharma-leraren
naar de manier waarop deze aanpassing gestalte krijgt binnen een cultuur die wordt aange-

dreven door concurrentie en hebzucht, waarin velen onwetendheid als kennis beschouwen.
Als de geschiedenis ons hierover iets kan leren, is het dat het boeddhisme is begonnen aan

een migratie die erop zal uitdraaien dat het boeddhisme zelf, en wellicht ook het postmo-
dernisme, in belangrijke mate transformeert.

\,t zon 24 apnt
13.55 uur, NED 2

herhaling zat 3o april
09.3O Uu r, NED 2

Morilien Mogendarff

Zoketsu Norman Fischer

Volgende maand Dharma Rising deelz, over de toekomst van het boeddhisme in het Westen.



woe 20 april NIRVANA
2o.oo uur, via de kabel lN GESPREK MET: lohan Noorloos, yogaleraar in Amsterdam. Hij helpt mensen bewust te

THEMAK,ANAAL SPlRlTz4 worden van hun oorspronkelijke dromen en verlangens. ln een wervelende voorstelling met

20.oo LIur, online beeld en geluid leidt hij je naar de stilte waar je eigen verlangens te vinden zijn. Aan de hand

WWW.SPIRITz4.NL van meditaties en visualisatieoefeningen toont hij de stappen waarmee je je verlangens daad-

herhaling zat 4 aptil werkelijk kunt verwezenlijken.
r7.oo uur, via de kabel KOKEN MET: Marja Timmer is hoofdkok van zencentrum Noorder Poort in Drenthe. Ze

THEMAKANAAL SPlRlTz4 schreef Het kookboek van niets!, een uitgebreide verzameling verrassende vegetarische recep-

r7.oo uur, online WWW.SPIRITz4.NL ten uit de keuken van het centrum.

rufnVnf,fn': Babeth M. VanLoo praat met filmmaker Nathaniel Dorsky over zijn werk en het winnen van

een Tiger award op het IFFR zorr. Dorsky benadert het fllmmaken als een meditatieve oefe-

ning.

HOE TE BEKI'KEN
Zit Spiritz4 in uw kabelpakket? Dan kunt u het op televisie bekyken. De uitzending is ook online te

bekijken op www.s piritz4. nl, maar alleen op het hierboven vermelde tijdstip.Nathoniel Dorsky

zat 2 apfil
r 5.oz - r 6.oo u

DE ZEVEN DE HEMEL

zon 3 oPril
22.30 - 23.Oo u

DE M IDDENWEG

{
Qon rc april
il3o- zzry4

DE M IDDEN\YEC

MAX VERHART OVER HAIKU IN
N EDERLAN O \. ..i
Max Verhart was voorzitter van de haiku-kring
Nederland en hoofdredacteur van haiku-tijd-
schrift Vuursteen. Wat maakt volgens hem een

vers tot een goede haiku en waarin verschillen
Nederla ndsta lige haiku's van 

,f 
apansel

Nirwana, dat is toch de boeddhistische
hemel) En samsaral ls dat niet dat je het in
een volgend leven beter of slechter hebt,
afhankeli.jk van je gedrag nul Han de Wit legt

uit hoe het zit.
Verder: de column van Ferry van Haastert

BOEDDH rSM E, BEWUSTZT.|N EN
PSYCHOTHERAPIE (2)
Het televisiepro grarn(na Bewust Universum

over natuurkundige B. Alan Wallace (28

december) zorgde voor veel reacties. Daarom
organiseerde de BOS een thema-avond over
de boeddhistische visie op bewustzijn en de
toepassing daarvan in de psychotherapie. Het
panel bestond uit Han de Wit, Susan

Blackmore, Adeline van Waning en Henk
Barendregt. Een reportage van Menno
Bijleveld.

DE KUNST VAN WAT ER NIET 15

Nico Tydeman bespreekt Haiku - een jonge

maon, het boek waarmee vertaler J. van

Tooren in de jaren zeventig de haiku bij een

groter publiek introd uceerde.

Componist Ton de Leeuw liet zich soms
inspireren door haiku's. Yoor Haiku z

bekender dan in Tibet zelf, waar de teksten
vooral worden bestudeerd door boeddhisti-
sche geleerden. Henk Blezer legt uit waarin
het'Bonpo dodenboek'verschilt van de wes-

terse vertalingen.

Verder: de column van Jotika Hermsen

JOS VOS VERTAALT BASHO
De oude vijver / een kikker springt erin / de

klank van water

Basho (r644-1599 brak met de mooischrij-
verij van zijn tijd en ontwikkelde onder
invloed van taor'sme en zen een dichtkunst
waarbij vorm ondergeschikt is aan inhoud.
Een gesprek met vertaler Jos Vos over

Basho's leven en reizen, en zijn haiku's.

LEN DUMONT OVER TWAIKU
Op rz mei zoog verzond Len Dumont zijn
eerste haiku via twitter. Vanwege het cyclische

karakter van de haiku besloot hij 365 twaiku's
te maken. Op 9 maart 2olr twitterde hij: //
versgeploegde grond / vangt de vroege voor-
jaarszon I in zwarte plooien //
Onlangs gingen middelbare scholieren van de

Werkplaats Kindergemeen scha p in Bilthoven

op bezoek bij zencentrum de Noorder Poort.

Uiteraard werd er gemediteerd, maar vooral

veel gepraat.

Micha Busch reisde door China en kwam

terecht in een tempel waar hij leerde

mediteren in een grot en les kreeg in kung fu.

Zijn meester is lid van de Culungfamilie, die

eeuwenoude tradities in ere houdt.

Verder: de column van Lam Ngo.

Jat Vos

zat 16 april
r 5.oz - r 6.oo u

DE Z€VENDE H EI\,4 EL

gebruikte hil teksten van onder meer Basho. RADIO
Het Tibetaans Dodenboek is in het Westen vervolg pag 4

Len Dumont

zat g aptil
r 5.oz - r 6.oo u

E ZEV€NDE H EIU



zon 17 aPn
22.30 - 23.OO u

DE MIDDENWEC

E LANGE WEG VAN HET
NGAGEM ENT
s medewerker van meditatiecentrum de

Kosmos kwam Hans van Willenswaard begin
jaren zeventig in contact met het boeddhisme.
Hii ontmoette de Thaise activist Sulak

Sivaraksa en voelde zich aangetrokken tot
diens ideedn over gedngageerd boeddhisme.

Sinds zoor drijft hij in Thailand een alter-
natieve uitgeverij, boekwinkel en ecologisch

d istributiecentru m.

BAR.T MESOTTEN OVER DE ESSENTIE
VANi HAIKU
EU-president Herman van Rompuy noemt

.hdm 'de vader van de haiku-d ichtku n st in
Vlaanderen', maar zelf vindt Bart Mesotten

(87) dat te veel eer. Wel houdt Mesotten zich
al bijna veertig jaar intensief met haiku bezig.

Cevraagd naar de essentie ervan antwoordt
hij resoluut dat het niet de strenge vormregel

van S-7-S lettergrepen is. Maar wat dan wel)
ln het laatste deel van het drieluik 'lk ben de

sangha' staat theravada centraal. ln landen als

Thailand en 5ri Lanka bestaat de sangha uit
monniken en nonnen. Leken maken er geen

deel van uit. Maar hoe zit dat in Nederlandl
ln Belgid biedt het onderwijs steeds meer
gelegenheid om kennis te maken met

uitheemse religies. Groep T verzorgt de bijbe-
horende lerarenopleid in g.

Verder: de column van Tom Hannes.

CUONG LU

Cuong Lu kwam als bootvluchteling van rr
jaar naar Nederland. Na een ontmoeting
met de Vietnamese zenleraar Thich Nath

Hanh besloot hij naar Plum Village te
verhuizen, monnik te worden en zijn leven

aan de dharma te wijden. Na r 5 jaar trad hij

uit, maar geeft nog alti.id onderricht, zoals bij

Centrum Boswijk in Hurwenen.

FILOSOFEREN MET KINDEREN
Kinderfilosofie leert kinderen om hetzelfde

anders te gaan zien, om (weer) verwonderd in

de wereld te staan, hypothesen te formuleren,

argumenten te proeven, en begrippen te
verkennen in dialoog met elkaar - niet alleen

over het eigen innerlijk, maar ook over

maatschappelijke vraagstukken. Het Centru m

Kinderfilosofie Nederland co6rdineert s inds

r989 de lessen bi.j een aantal basisscholen.
'Tegen de stroom in'is een nieuwe

Nederlandse sangha, geinspireerd door de

Amerikaanse Dharma punx-beweging. Het

gaat de leden niet om wereldverzaking of
sereen zitten op een kussentje, maar om een

innerlijke revolutie die zich zowel verzet tegen

maatschappelijke conventies als tegen gecon-

d itioneerde egocentrische neigingen en

gewoontes. Een leerling van Noah Levine,

Vin ny Ferraro, geeft onderricht.

zon 24 april
22.30 - 23.oO u

DE MIDDENWEG

zat 30 optil
r 5.oz - t6.oo u

DE ZEVENDE HEMEL

Vinny Fefforo met
co-ttoiket

Cuang Lu

zat 4 optil
r 5.oz - r 6.oo u

ZEVENDE HEMEL

.BOEDDHAMOB' GROOT SUCCES

Afgelopen 4 maai mediteerden zo'n veertig fongeren in de centrale hal van station Utrecht

Centraal tijdens de ochtendspits. Dit om het Tibetaanse Nieuwjaar in te luiden en om aandacht

te vragen voor een moment van rust in ons jachtige bestaan. Deze 'Boeddhamob', een flash-

mob met een boeddhistisch tintie, was een initiatief van Bodhitv en de boeddhistische
jon geren bewegin g Wake Up. Er was grote belangstelling voor deze actie in de landelijke en

regionale media: dagblad Trouw wiidde er haar voorpagina aan, en Bodhitv hoofdredacteur

Anne Kleisen werd door talloze andere kranten en radiozenders geinterviewd over de

boeddhamob.

Een video van dit evenement kunt u bekilken op bodhitv.nl
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Bezoek Sogyal Rinpoche

l

2, 
"3

3,4

4 mei geeft Sogyal

Rin poche een

lezing tijdens het

Awoke Event voor
jongeren in

Muziekgebouw

aan 't lJ in Amsterdam. 5 t/m 8
mei leidt hij in Amsterdam de

vooriaa rs retrait e How to be happy.

www.rigpa. n I

Bezoek Ringu
Tuiku

9 en ro mei geeft

Ringu Tulku twee

lezingen in het
Rigdzin centrum
in Amsterdam.
www.bod hicharya.org

Boeddhadag zott
Op zr mei wordt
op de N ieuwmarkt
in Amsterdam de

verjaardag van

Boeddha gevierd

met als thema

I am a Buddha. Naast een proces-

sie, kraampfes en de mogelijkheid
uw baby te zegenen is er een vege-

tarisch festival en een symposium.
Voor deelname:

boedd hadag@gmail.com

Boeddhafestival
Leiden

29 mei vindt in de

Hortus Bota n icu s

in Leiden het festi-

val Boedd histisch
Reveil plaats. Met workshops,

demonstraties, lezingen, muziek

en een markt. www.zencentrum.nl

BOSW tlZ rE R

DHARMA RISINC

DAVID CHERNIACK

Deze maand zenden we deel z uit
van Dharma Rising, de tweedelige

serie over boeddhisme in het

Westen. Vorige maand interviewden

we f iun Hogen Roshi over deel t, Out
of the Past. Deze maand stellen we

drie vragen aan David Cherniack, de

maker van de documentaire. Deel

twee, /nro the Future, gaat over de

toepassing van het boeddhisme irr de

moderne samen leving, en de

toekomstvisie op het boeddhisme in

het Westen. Een van de vragen is of
alle elementen van het traditionele
boeddh isme overgenomen moeten

worden in het Westen, of dat we

moeten werken aan een eigen,
vern ieuwcie vorm.

AAN HET WOORD

Kan echte spiritualiteit alleen plaatsvinden in direct contoct tussen een leerling en een leraar?

'lk denk het niet. Mensen hebben de hele tijd spirituele ervaringen zonder bijkomstigheid

van een leraar. Maar wanneer 1e je verder wil ontwikkelen op het boeddhistische pad is het

een ander verhaal. lk kan alleen uit eigen ervaring spreken, maar de aanwezigheid van een

leraar in het leven en bewustzijn van een leerling geeft een referentiepunt op vele vlakken, en

het helpt om niet in allerlei valkuilen te lopen.'

Hoe zit het met de praktische toepassing von het boeddhisme in het Westen?

'De film onderzoekt wat de hedendaagse houdingen zijn ten opzichte van verlichting,
reincarnatie, rituelen en sociale betrokkenheid, en ook de relatie die het boeddhisme heeft

met de moderne wetenschap en bewustzijn. De vraag is: zal het boeddhisme r-iberhaupt over-

leven in het Westen) Vanuit dit perspectief vind ik iedere vorm van boeddhisme praktisch.'

Wat voor sooti spanning kan er onlslaan met de toepassing von het boeddhisme

therapie?

psycho-

'De voor de hand liggende spanning zit al in de vraag: hebben boeddhisme en psychothera-

pie misschien verschillende, misschien overlappende doelenl Sommigen hebben het gevoel

dat er trends zijn in het boeddhisme in het Westen die het boeddhisme meer psychotherapie

maken dan religie. Ze noemen het "Dharma light" en wijzen op dingen als de wildgroei van

mindfulnesstrainingen die door het boeddhisme zijn geinspireerd. Anderen hebben het

gevoel dat ontwikkelingen zoals mindfulness de voornaamste manier is waarop de Dharma

populair gaat worden in het Westen. Voor mij is de centrale vraag: bliift boeddhaschap of
arhatschap het doel van het padl Als dat zo is, is de uiterlijke vorm niet zo belangrijk.

Vanuit het oogpunt van psychotherapie zit de spanning in het religieuze asPect van het boed-

dhisme. Daarmee bedoel ik niet de uiterlijke vormen en rituelen, maar de fundamentele

boeddhanatuur. Hoe dan ook heeft die een religieuze dimensie, omdat die gaat over de vraag

wat de werkelilke betekenis van ons bestaan is.'

Uitzending: zondag zz mei.t j.55 uur op Ned t. ook verderop in deze BOSwi.lzer.
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zon I mei
'I4.OO UUr, NED 2

herhaling zat 14 mei
o9.3O uur, NED 2

zon 22 met
'r3.55 uur, NED 2

herhaling zat zE mei
o9.3O uur, NED 2

vfu 27 me,
24.OO uur, NED 2

herhaling zat 4 juni
o9.r 5 uur, NED 2

EN EM IES OF TH E PEOPLE Lengte:59 min.
Regie/script/producent: Rob Lemkin & Thet Sambath / montage: Stefan Ronowicz / muziek: Daniel Pemberton /
mixager Alan Snell ng / kleurcorrectie; Vincent Narduzzo / uitvoerend producent: Mike Wang, Rob Lemkin, Sandra

Whipham / r samenwerking met: American Documentary/Pov / eindredactie: Babeth lvl. VanLoo / O zoog Old

Street Films / Thet Sambath

www.boedd histischeom roep.n l/enem ies-of-the-people
De ouders van Thet Sambath behoorden tot de ongeveer twee miljoen mensen die aan het
einde van de jaren '7o omkwamen onder het regime van de Rode Khmer. De longe lournalist
is tien jaar lang bezig om vriendschap te sluiten met de mannen en vrouwen die verant-

woordelijk waren voor de Killing Fields. Hij peutert onthullende verklaringen los van de

beruchte Broeder Nummer Twee en de moordenaars zelf en krijgt nieuwe inzichten over de

massamoord. Maar de waarheid die hij blootlegt, heeft een priis. De filmmakers laten de

versch rikkelijke verhalen voor zichzelf spreken, in tegenstelling tot de propagandaberichten

uit die tijd, die waren gevuld met vrolijk zingende boeren. Broeder Nummer Twee, de

rechterhand van Pol Pot, wordt in zooT opgepakt en berecht door een Cambodjaans gerecht-
shof. We zien de afschuweliike folterkamers die zijn geesteskind waren. Sambath probeert
zich ondertussen te richten op de toekomst.

DHARMA RISING DEEL zz INTO THE FUTURE Lengte:6omin.
Regie/ca mera/gelu id /m ontage: Dav d Cherniack / met: Stephen Batchelor, Alan Wallace, Bernie Glassman, Mathieu

Ricard, John Crook, Robert Thurman, Sylvia Wetzel Sangkarakshita / O 2or David Cherniack Productions/BOS

www.boed d h istischeo m roep. n l/d h arm a-ris ing-z
Telkens wanneer het boeddhisme geintroduceerd wordt in een nieuwe cultuur neemt het een

nieuwe, eigen vorm aan. Door de ogen en activiteiten van de eerste en tweede generatie

westerse leraren wordt gekeken hoe het boeddhisme in het Westen gestalte krijgt.

Aflevering 2 gaat over de manier waarop het boeddhisme en de westerse samenleving elkaar
beinvloeden. Zowel in de wetenschap als in de psychotherapie maakt het boeddhisme een

opmars, bijvoorbeeld in de vorm van neu rorys iologisch- en bewustzijnsonderzoek en mind-
fulnesstrainingen. Ook wordt onderzocht wat de kern van de boeddhistische leer is:

sommige van de'boeddhistische'gebruiken die in het Westen worden overgenomen,
behoren meer toe aan de Aziatische cultuur dan aan de Dharma zelf.
Reincarnatie en ook de basis van verlichting zelf worden ter discussie gesteld. Vernieuwers
zeggen dat het boeddhisme voortdurend moet veranderen om zich verder te kunnen
ontwikkelen. De meer traditionele boeddhisten zeggen dat het westers boeddhisme kans

loopt om 'boeddhisme light' te worden, wat fataal zou zijn voor het vermogen om de geest

volledig te doen ontwaken.

JOHAN PRTMERO Lengte:73 min.
Scenario/regie: lohan Kramer / niet: Aurora Cayero, Cecile Heuer, Josd Luls Adserias, Josep NIaria Domenech, Pau

N/i16, Roger Princep, SLrsana Carachana / camera: Wouter Westendorp / sound design: FC Walvisch / montage:

Annelien van Wilnbergen / kleurcorrectier Did er Le Fouest / producent; Pupkin Film, Pieter Kuiipers, Sander van

N4eurs, lris Olier / co-producent: Boeddhistische Omroep Sticht ng / eindredactie: Babeth N4. VanLoo / mede

mogelijk gemaakt door: Nederlands film fonds, Jan Eilanderi CoBO fonds,,eanine Hage / O 2oro Pupkin Film bv

www. boedd histischeomroep. nl/johan-primero
,lohan Puig rijdt elke dag 5o rondjes in een oude 2CV om Camp Nou, het stadion van FC

Barcelona, 'Barca', om geluk afte dwingen voor zijn club. Net als vroeger, toen zijn vader
hem elk weekend meenam voor hetzelfde rondje. Het helpt, want het gaat Barca al jaren voor
de wind. Maar dat verandert op het moment dat Johan Paquita ontmoet: een jonge vrouw
die autoruiten wast bij een stoplicht op zijn route. Johan is op slag verliefd en probeert
Paquita op te nemen in zijn routine. Paquita is echter niet zo routineus en schopt al snel

Johans geregelde leven volledig in de war. Johan doet enorm zijn best om zowel Barca als

Paquita tevreden te stellen, maar dat blijkt een onmogelijke combinatie.

Johon Primero toont op een humoristische manier het geloof in de kracht van de geest.



woe 18 mei
2o.oo uur, via de kabel
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'r7.oo uur, via de kabel
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NIRVANA:

zon 7 met
22.30 - 23.OO u

DE M IDDENWEC

zat 7 mei
r5.oz - r6.oo u

DE ZEVENDE HEIVEL,

,/

zon E mei
22.30 - 23.OO u

DE MIDDENWEC

VERPLICHT GELUKKIG
ln Verplicht gelukkig gaat Saskia Goldschmidt
op zoek naar de geschiedenis van haar fami-
lie. De ervaringen van haar joodse vader in

het concentratieka m p Bergen-Belsen en zijn
gevoelens van schuld en schaamte over het

feit dat hij die verschrikking overleefde, werk-

ten pijnlijk door in het gezin Goldschmidt.

BRONNENBOEK BOEDDHISME
Het Bronnenboek boeddhism e, samen gesteld

Foor Anton de Wit en Paul van der Velde,

bevat naast klassieke boeddhistische lite-

ratuur ook teksten van schrijvers als

Hermann Hesse, Jack Kerouac en Janwillem
van de Wetering.
Hoe zit het eigenlijk met karma) ls het lots-

bestemming of moet ik goede daden

verrichten om mijn karma op te lappen) ln 81

nader inzien legt Han de Wit uit hoe het zit.

Henk Baay was succesvol ondernemer maar

koos voor rust en verstilling. Ook organiseert
hij een boeddhistisch filmfestival in
M aastricht.

Verder: de column van Ferry van Haastert.

FILOSOFEREN MET KINDEREN
Kinderfilosofie leert kinderen om hetzelfde

anders te gaan zien, om (weer) verwonderd

in de wereld te staan, hypothesen te

formuleren en begrippen te verkennen in

dialoog met elkaar. Het Centrum

Kinderfilosofie Nederland coordineert s inds

r 989 de lessen bij een aantal basisscholen.

BOEDDH ISTISCH GANZEN HOEDEN
Trizin Hof is ganzenhoeder en boeddhistisch

monnik. Als er ergens problemen zijn met

ganzen, kan men hem bellen. Cehuld in

monnikspij ruh hij dan uit om zich over de

ci ieren te ontfermen.
ln Het einde van je wereld ontzenuwt

advaitaleraar Adyashanti de idee dat verlich-

ting alleen maar geluk en wijsheid zou bren-

gen. le moet immers ook bereid zijn veel op

te geven. Aan Nico Tydeman de vraag in

hoeverre hij het daarmee eens is.

Op r9 mei geeft Berthe Janssen in Leiden een

lezing in de reeks'Tibet, de ander anders

bezien'. Onderwerp is de verbeelding van

Tibet als achterlilk gebied of juist als utopisch

shangri-la. Welke gevolgen heeft die beeld-

vorming voor het Tibetaanse volk, zowel in

Tibet als in de diaspora)
Verder: de column van lotika Hermsen.

LET'S GET MYTHICAL!
Van Tom Hannes verscheen onlangs een

nieuw boek: Let's get mythicol! Daarin onder-

zoekt hij de groeiende fascinatie voor het

mythische in onze cultuur en houdt een plei-

dooi voor het besefdat wij mensen niet alles

hoeven te beheersen, maar soms ook

machteloos mogen zijn. Zijn leraar is lid van

de 6ulungfamilie, die eeuwenoude tradities
in ere houdt.
Verder: de column van Lam Ngo.

zat 14 mei
r 5.oz - r6.oo u

DE ZEVENDE HEMEL

zon t5 met

"2.3O 
- 23.oO u

DE M IDDENWEC

ih..

RADIO
vervolg pag 4

N IRVANA
lN GESPREK MET: punker Noah Levine, hij is vipassana-leraar. Dat zou ie niet zeggen

wanneer je ziin tatoeages en ziin post-punk uiterliik ziet. Met ziin onderricht weet hij veel

mensen te bereiken in de VS en nu ook in Europa. ln maart gaf hij een Dharma-talk in

Amsterdam.
KOKEN MET: Pay-Uun Hiu maakt de 'boeddh aschotel' klaar. De schotel wordt in China de

dag na Oud en Nieuw gegeten. De ingredidnten zorgen voor voorspoed in het nieuwe iaar.

ln februari vond de thema avond Boeddhisme, bewustziin en psychotherapie plaats in het

Com pagn ietheater in Amsterdam. De gastsprekers waren Susan Blackmore, Adeline van

Waning, Han de Wit en Henk Barendregt. Nirvana maakte een verslag.

HOE TE BEKIIKEN
Zit Spirita4 in uw kabelpakket? Dan kunt u het op televisie bekrlken. De uitzending is ook online te

bekijken op www.s piritz4. nl, maar alleen op het hierboven vermelde tijdstip.

H
Adyoshant)

Henk Baoy



zat 21 mei
r 5.o2 - r6.oo u

DE ZEVENDE HEM EL

zon 22 mel
22.30 - 23.oo u

DE M IDDE NWEC

HOE WETENSCHAPPELTIK tS DE
DALAI LAMA}
Rob Hogendoorn bestudeert de dialogen
tussen de Dalai Lama en westerse weten-
schappers bij het Mind & Life lnstitute. Wat is
het wetenschappelijk gehalte? ln hoeverre is
de Dalai Lama bepaald door zijn filosofisch-
religieuze achtergrond) Hoe verhoudt zijn
benadering van godsdienst en wetenschap
zich tot die van de wetenschappers)
Het aanbod aan retraites is enorm. Voor haar

6oek ln stilte nam Mirjam van Biemen deel

aan de meest uiteenlopende varianten, sprak
met begeleiders en deelnemers en schreef op
wat er gebeurde, ook bil zichzelf.
Del Silencio bestaat uit basklarinettist Muso
(Frans Moussault), d idgeridoos peler Oscar
Cano en percussionist Ton Akkermans. Stilte
speelt een belangrijke rol in de muziek op hun
pas verschenen cd.

AWAKE EVENT AAN HET II
Op 4 mei organiseren Rigpa Nederland en

lD&T een evenement voor jongeren in
Muziekgebouw aan 't ll in Amsterdam. Met
een lezing door Sogyal Rinpoche over de
krachi van meciitarie in de moderne wereici en

meditatieve techno van DJ Miss Melera. Ook
de nationale dodenherdenking is in het

Programma opgenomen.

zE CHANGE YOUR MIND DAY IN
NEDERLAND
Op 4 juni wordt in het Amsterdamse

Oosterpark voor de tweede maal Change Your

Mi nd Day georgan iseerd. Belangstellenden
kunnen er gratis leren mediteren. De BOS zal

ook dit keer rechtstreeks uitzenden vanaf het
festivalterrein. Maar eerst een terugblik om
alvast in de stemming te komen.
ln het lesprogramma'de drie deuren tot
Bewustzijn' legt Tenzin Wangyal uit hoe

lichaam, spraak en geest toegang kunnen
geven tot innerlijke transformatieprocessen.
De shakuhachi is een traditioneel Japans
instrument dat steeds vaker wordt ingezet bij
moderne stijlen. Zo gafYodo Kurahashi ll
onlangs in Cent een concert met pianist
Ronald Brautigam.

Verder: de column van Tom Hannes.

SULAK SIVARAKSA
Op t 9 mei krijgt de Thaise denker Sulak

Sivaraksa in Tokyo de Niwano vredesprijs
uitgereikt vanwege zijn grote verdienste voor
vrede en interreligieuze dialoog. Sivaraksa

bespreekt de huidige politieke situatie in

Thaiianci, wijst op cie noodzaak van

maatschappelijk engagement en benadrukt
hoe belangrijk het is om van de armen te
leren.

zot 28 mei
r 5.o2 - r 6.00 u

DT ZEVENDE HEMEL

zon 29 me,
22.30 - 23.OO u

DE MIDDENWEC

CHANGE YOUR MIND DAY zorr
Maak u klaar voor zaterdag 4 jun i: de tweede Europese Change Your Mind Day, in het
Oosterpark in Amsterdam!
Op deze dag, die geheel in het teken staat van meditatie, geven leraren uit verschillende boed-
dhistische tradities med itatieworkshops in vier tenten.

Ook is er een hoofdpodium met:

- lezingen van.liun Hogen Roshi (zen boeddhisme), Eric Soyeux ffibetaans boeddhisme), Frank
Uyttebroeck (theravada, vipassana, mindfulness) en Cuong Lu (westers boeddhisme)

- Fluit- en keelzangconcert van de uit Odessa afkomstige Cerman Popov

- Tibetaans boeddhistisch schilder Tashi Norbu maakt een werk bij rituele muziek.
Verder wordt er een zandmandala gemaakt, zijn er workshops yoga, tai chi, biodanza en Trager,

kinderyoga, mandala kleuren, schminken, mindfulness voor moeders, een optreden van
Amarins en Le Catte Negre, en nog veel meer. Castvrouw is Susan Smit.
Tot 4 ju ni!
Kyk voor het volledige progrommo en meer op changeyourm indday.n I

Yodo Kutohoshi

Dl Miss Melera
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Change Your

Mind Day
ln de loop van

deze maand verschijnln er op

www.c h a n geyo u rm i n dday. n I

foto- en videoverslagen van het

evenement. De Zevende Hemel

brengt een live verslag uit op
radio 5, zie het radio overzicht.

Bezoek Dzogchen

Rinpoche

z8 luni tot t juli
geeft Dzogchen

Rinpoche onder-
richt in Zutphen,
Utrecht en

Amstelveen. Het thema is onvoor.
waardelijke liefde in relaties met
anderen. www.shenpen.nl

Buddhism@VU
z9 iuni is de inter-
actieve middag
Ben jij wic je wilt
zijn? op de VU in
Amsterdam, waar

de opleiding
Boeddhistisch

Geestelilk

Verzorger in ontwikkeling is.

Boeddhistisch geestelijk verzorgers

Tenkei Coppens, Alie Rozendal

en Stef Lauwers spreken met
studenten over het thema. De

middag, georganiseerd door
Bodhiw en Annewieke Vroom,

is onderdeel van de serie

Buddhism@VU.
www.tinyurl.com/VUbgv

DE BEAT VAN BOEDDHA

Boeddhisme is de laatste jaren erg populair

onder jongeren. Reden voor Anne Kleisen,

hoofd redacteur van onze jongerenwebsite

Bodhitv, om hier een film over te maken. Ze

ging langs bij Sogyal Rinpoche op het jongeren- -..

evenement Awake!, de Change Your Mind Day, \"
de Boeddhamob op Utrecht Centraal en ze

vertelt over haar eigen boekJa, ik zit! Een

gesprek over boeddhisme en jeugd.

Wat was je beeld van boeddhistische
jongeren toen je drie€nhalf jaar geleden
met Bodhitv begon l
'lk kende nog niemand van Wake Up of van de

Shambhala of Rigpa-jongeren, maar wist wel dat

er veel jonge mensen net als ik in spiritualiteit gelnteresseerd waren.,longeren die behoefte

hebben aan nadenken over het leven en verdieping zoeken. Vanaf het begin wilde ik dat er in

de artikelen en filmpjes persoonlijke ervaringen zaten, in plaats van alleen maar theorie over

het boeddhisme en spiritualiteit. Dat zorgt voor herkenning bij bezoekers van de website.

Tegenwoordig zit ik dieper in het boeddhistische ion gerenwereidje, en weet ik cjat er een

grote groep bloedserieus met het boeddhisme bezig is.'

Merk le een verschil in beleving van het boeddhisme tussen jonge iongeren en

oudere jo ngere n ?

'Over het algemeen denk ik dat de meeste jongeren met het boeddhisme in aanraking

komen wanneer ze gaan studeren. Daarv66r komen ze vaak met hun ouders mee naar een

centrum, soms vanuit een kinderprogramma dat het centrum aanbiedt. Het is zeker niet zo

dat jonge jongeren minder serieus bezig zi)n met het boeddhisme, leeftiid speelt geen rol.'

Het afgelopen jaar is er veel aandacht geweest in de media voor ie boek Ja, ik zit!
en de Boeddhamob op Utrecht Centraal, projecten die voortvloeien uit Bodhitv.

Hoe komt het dat Bodhitv nu pas zijn 'coming out'in de media beleeft?

'Daar zijn denk ik verschillende redenen voor. Aan de ene kant moest Bodhitv groeien en

een publiek vinden. Daar was tijd voor nodig. Daarnaast ben ik zelf nu pas een beetie los

aan het komen, en weet ik hoe ik het platform richting wil geven. Via twitter en Facebook

bereiken we ook weer nieuwe mensen. Bodhitv is professioneler geworden.'

ls de nuchtere Nederlander meer ontvankeliik geworden voor boeddhisme)
'lk denk dat het boeddhisme uit de geitenwollen-sokken hoek aan het komen is. Het is meer

sociaal geaccepteerd. Een tildschrift als Happinez heeft daar zeker aan bifgedragen: door dit
soort bladen is spiritualiteit hip geworden. Zelf lees ik de Happinez niet, omdat het niet diep

genoeg op een onderwerp ingaat naar mijn zin. lk hoop dat Bodhitv iets meer informatie

geeft.'

Hangt de groeiende interesse in spiritualiteit samen met milieubewustzijnl
'lk denk dat als je eenmaal stilstaat bij jezelf en het leven, dat je dan ook goed voor de

wereld om je heen wil zijn. Het is wel opmerkelijk dat spiritualiteit via bladen tegelijkertijd

met biologisch eten in de schappen van de buurtsuper is terechtgekomen.'

ls het boeddhisme de nieuwste jongerentrendl
'lk weet van verschillende boeddhistische centra in Nederland dat er een aanwas is van

jongere mensen, in plaats van dat het alleen maar babyboomers zi.ln. Het ziet er naar uit dat

het boeddhisme in Nederland niet uitsterft met de generatie die het heeft geintrod uceerd.'

De beat van Boeddha: zondag tg juni, t4.oo uur Ned z.
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zat 4 juni lOHAN PRIMERO
(h erha li ng) www.boeddhistischeomroep.nl/johan-primero

09.I5 uur, neo z Een FC Barcelona-fan rijdt elke dag 5o rondjes om het stadion in zijn zCV.

film over het geloof in de kracht van de geest.

Lengte: 73 min.

Een h umoristische

zon 5 Junt
13.55 Uur, NED 2

herhaling zat rt juni
09.55 u ur, NED 2

Sandra met Thich Nhat Honh

Sondra nel Sakti

zon 1g Junt
14.OO UUr, NED 2

herhaling zat z5 juni
09.55 uur, NED 2

t.-

SAN DRA, EX-NON TUSSEN TWEE WERELDEN Lenste:30 rnin.
Regie: Ceorge Schouten / met Sandra Alderder, Sant Bounethisane, Christophe C ad / camera: Bernd Wouthuysen

/ ge uidr Mart ln van Haa en / n ontage ]an Langeve d / r.ixage en kleurcorrectie: Ceert Braam 7 muz ek: Ceorge

Schouien ,/ eindredactie Babeth !1. VanLoo,/ met dank aan 5imply Canvas /' O een Boeddhist sche Omroep productie

www.boeddhistischeomroep.nl/sandra
ln zoot verruilde Sandra haar succesvolle managersbaan voor een kloosterleven in het boed-

dhistisch centrum Plum Village in de Dordogne, bii zenmeester Thich Nhat Hanh. Ze zocht
bliiheid in haar turbulente leven en vond rust in het besef dat lijden nu eenmaal inherent is

aan leven. Het leven in aandacht van zenmeester 'Thay' wierp zijn vruchten af, maar na 5

jaar ontdekte Sandra dat er geen progressie meer in het 'soul searching' zat. Met veel pijn
verliet ze het klooster en moest ervaren dat terugkeer in de 'normale' maatschappij geen

optie meer was.

Na omzwervingen via lerland belandde ze met ex-monnik Santi uit Laos weer in de buurt van
Plum Village. Hier begonnen ze de 'glamping' Simply Canvas waar, kamperend in luxe, gezin-
nen, groepen en individuen zichzelf weer kunnen vinden dicht bil de natuur.
Santi was als monnik een begenadigd dharmaleraar maar haalt nu meer uit het delen van

leed. Hijzelf heeft als vluchteling de nodige trauma's opgelopen.

Sandra en Santi zijn inmiddels getrouwd en dragen veel van hun boeddhistische opleiding
mee. Oprechtheid is hun vertaling van het boeddhisme - allereerst tegenover elkaar, maar
vooral ook gericht op de ander.

DE BEAT VAN BOEDDHA
Hoe jongeren meegaan op de stroom van het boeddhisme Lengte: 3o min.
Regie//presertal e AnneKesen//net: Sogyal Rirpoche, SL-rsan Sm t Robertde Boer, Ferryvan Haastert/ camera:

Marlou van den Berge,i tweede camera Dimrtri Cdcsdr / gelu d: Marc Schm jdt i' montaget Vera ]ong,r eindredact e:

Babetl" M. VarLoo 7' nabewerking en m rage: Ceert Braam 7' muziek: Four Tet, Vector Lovers /'visagie: Tina Derkse,/

met dank aan: St chting NDSN,4 werf, Mar jn van der Waa, Jasla Ar an, Rigpa lnternat onal, lD&T / @ zor I een

Boeddhistische Om rcep product e

www.boeddhistischeomroep. nl/de-beat-van-boedd ha

Meditatie en boeddhisme presenteren zich steeds vaker op een frisse en eigentijdse manier.
Dat zie je terug aan het ieugdige publiek dat er op af komt. De BeaN van Boeddha is een kijkje
in de wereld van de jonge boeddhist.

Wat betekent het voor het boeddhisme wanneer jongeren er hun eigen draai aan gevenl
Met Robert de Boer (28), trouwe volgeling van de Tibetaans boeddhistische leraar Sogyal

Rinpoche, bespreken we ofer een boeddhisme light ontstaaL ofdat dit de authentieke
dharma in een modern jasje is. Daarnaast nemen we een kijkie bij de Change Your Mind Day,

waarbij mensen kennis kunnen maken met meditatie en 6ij Awake! de lezing van Sogyal

Rinpoche gevolgd door een dansfeest. Ook het boekJa, ik zit! over jonge boeddhisten en de

Boeddhamob, een flashmob met een boeddhistisch tintje, komen aan de orde.

Robett de Boer

Eoeddhamob: mediteren op UrrcchL CS



t3 t/m q juni
2o.oo uur, via de kabel

THEMAKANAAL SPlRlTz4

zo.oo uur, online
WWW.SPIRIT24.NL

herhaling (van woe t5 juni)
zat 18 juni

17,oo uur, via de kabel

TH EIVIAKANAAL SPlRlTz4

r7.oo uu( online WWW.SPlRlTz4.N L

SPlRlTz4 SPECIAL: NIRVANA WEEK
Nirvana zendt in de week van 13 tfm r7 juni iedere dag uit op Spiritz4.
t3 juni: Een consult bif de Tibetaans boeddhistische arts Amchi Lobsang Tsultrim in Ede, en in
Wisdom of health een kliniek in Tibet en een boeddhistische arts in de republiek Buryatie.

t4 juni: Een reportage over het Boeddhistisch Film Festival 2oro en de viering van ro jaar
BOS. Cevolgd door Vrouwen en het boeddhapotentieel.

t5juni: De rubrieken Koken met... Lisetle Kreischer, ln gesprek met... Petra Hubbelingen de

documentaire Doorn in het hart over Nico Tydeman.
tG juni: Koken met... Marja Timmer, ln gesprek met...Johan Noorloos en een interview met
filmmaker Nathaniel Dorsky naar aanleiding van zijn retrospectief op het lnternational Film
Festival Rotterdam.
17 juni: Koken met... Pay-lJun Hiu: de Boeddhaschotel, ln gesprek met... Nooh Levine en een

verslag van de thema-avond Bewustzijn en psychotherapie.

25 juni: Een reportage over de Change Your Mind Day om rr.oo, herhaling r7.oo.

HOE TE BEKIJKEN
Zit Spiritz4 in uw kabelpakket? Dan kunt u het op televisie bektlken. De uitzending is ook online te

bekijken op www.sp iritz4. n l, maar alleen op het hierboven vermelde tildstip.

zat 4 juni
r 5.oz - r 6.oo u

DE ZEVEN DE H EI\4 EL

zon 5Jun,
22.30 - 23.04 u

DE MIDDENWEC

zat fi juni
r 5.oz - r6.oo u

DE ZEVENDE H EMEL

kt
Jos wonckx

CHANGE YOUR MIND DAY
Live-uitzending vanuit het Oosterpark in

Amsterdam ter gelegenheid van Change Your

M ind Day, een open evenement waar men

kennis kan maken met meditatie volgens de

verschiliende boecid h istische stromingen.
Gesprekken met onder meer gastvrouw Susan

Smit, Frank Uyttebroeck van de nieuwe sangha
'Tegen de stroom in' en natuurlijk met bezoe-

kers. Live-muziek door Cerman Popov.

Verder: de column van Ferry van Haastert.

zrlN BoEDDHTSTEN GEZONDERE
MENSEN?
Boeddha riep op tot een gematigd en

weloverwogen leven maar zijn boeddhisten
daardoor gezonder dan andere mensen) ls
er iiberhaupt een verband tussen religie en

gezondheid) Een rondgang langs een verze-

keraar met een speciale polis voor boeddhis-
ten, de volksgezon d heid-opmeters van het
RIVM en de Belgische journalist Jos Vranx,

schrijver van het boek Celoof als geneesmiddel.

HET ZELFHELEND VERMOGEN
ACTIVEREN
Henk Fransen legt zich toe op de behandeling
van'beschavingsziekten'als reuma, ch ron i-

sche vermoeidheid, diabetes en kanker.

Volgens hem heeft het lichaam een groot
zelfhelend vermogen. Aan de hand van

weten sch appelijk onderzoek laat hij zien hoe

dat geactiveerd kan worden.
Reiki is als 'energie-we rk-vorm ' ontwikkeld
door de Japanner Mikao Usui, boeddhistisch
monnik en beoefenaar van krijgskunst. Hij

combineerde zijn medische kennis, boeddhis-
tische inzichten en krijgsku nsttech n ieken tot
een methode om verlichting te bereiken. Later

bleek die ook effectief bij lichamelijke klachten.

Gezondheid hangt niet enkel af van wat je eet
ofdoer. De irrteractie tussen mensen onder-
ling speelt minstens zo'n grote rol. Rochelle

Criffin weet dit uit eigen ervaring.

Verder: de column van Jotika Hermsen

A.L. SN IIDERS EN DE DAO
A.L. Snijders is het pseudoniem van Peter

Muller, schrijver van Zeer Korte Verhalen

(ZKV's). Hij schreef inmiddels vijftien bundels
vol stilistische pareltjes over alles waar een ex-

leraar aan de politieacademie in dit leven tege-

naan kan lopen, waaronder ZhuangZi.
Regelmatig komen er ook Chinese manneties

voorbij die raadselachtige dingen zeggen en

doen. Wat doen die mannetjes daarl

IS M EDITEREN WEL COED VOOR
LIJF EN LEDEN}
6oogelen op'mediteren' en'gezondheid'
levert uitsluitend verhalen op over hoe gezond

mediteren is. Toch heeft zenmeesteres Jiun
roshi last van heupen en kniedn, lrene Bakker

houdt het geen sesshin meer vol en Jishin
Hendriks heeft 'priesterkniedn'. Ron Sinnige
doorstond marathonzittin gen in een Japans
klooster en doet een boekje open over de

ongezonde zenpraktijken aldaar.

Onlangs was Tulku Lobsang in Nederland

voor een workshop Lungta, hardlopen op z'n
Tibetaans. Een gesprek over lichaamsbewe-
ging en de Tibetaanse geneeskunst.

zon 72 Junt
22.10 - 2).oo u

DE M IDDENIOEC

zat tE juni
r 5.o2 - 16.00 u

DE ZEVENDE HEMEL

Tulku Lobsang

RADIO
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zon 19 Junt
22.30 - 23.40 u

DE IV IDDENWEC

zot 25juni
'r 5.o2 - r 6.00 u

DE ZEVENDE HEMEL

Het boeddhisme heeft een belangrijke rol

gespeeld bij de ontwikkeling van shiatsu door
volgens sh iatsutherapeut Alan Nash

'subtiliteit en mededogen'toe te voegen.

Verder: de column van Lam Ngo.

TEGEN DE MAAKBAARHEID VAN DE

DOOD
ln zijn essay'En toen groeven we ons eigen

gral gaal filosoof Coen Simon in op de onbe-
doelde gevolgen van wat tegenwoordig
'vrilwillige levensbe€indiging' heet, vooral als

het daarbij niet om ondraaglijk lijden gaat
maar om noties als 'mijn leven is voltooid'.
Simon demonstreert hoe klein vervolgens de

stap is naar de opvatting als zou iemand die
niet voor de dood kiest, voorbij zijn houd-
baarheidsdatum zijn en de medemens tot last.

OVER RESISTENTE BACTERIEN EN
BEDREICDE KRUIDEN
Dr. Hans Moolenburgh (78) is ruim vijftig jaar

huisarts in Haarlem. Lang geleden al wees hij

op de gevaren van immuniteit voor antibio-
tica, een dreiging die steeds actueler wordt -
via de consumptie van vlees en groente.
Wai is nou toch fundamenteie gezonciheidi

4>'
,.1;"rS

Hoe kun je het ervaren) En als je een chroni-
sche ziekte hebt ofje relaties steeds spaak

lopen, waar zit dan die gezondheidi Marianne

Bots werkt in een praktijk voor fundamentele
gezondheid. Haar adagium: 'Het leven niet in

de steek laten, ook niet als je ziek bent'.

De EU kwam onlangs met nieuwe regels rond

de verkoop van geneeskrachtige kruiden.

Traditionele kruiden met geneeskrachtige wer-

king blijven toegestaan, maar wie bepaalt wat

dan een traditioneel geneeskrachtig kruid is)
Verder: de column van Tom Hannes.

DE WONDERBAARLIJKE WERKING
VAN PLACEBO'S
Voor het placebo-effect ontbreekt tot dusver

een weten scha ppelijke verklaring. Sceptici en

kwakzalverbestrijders wu iven ermee elke

werking van alternatieve geneeswijzen weg,

terwijl critici van de farmaceutische industrie
erop wijzen dat veel medici,nen nauwelijks

effectiever zijn dan placebo's. Kunnen we

inderdaad genezen door gedachtekracht )

Waarom werken nepmedicijnen en wat zegt

dat over ziekte en gezondheid I Daarover

hersenonderzoeker Dick Swaab en placebo-

cies ku nciige jozien Bensing.

zon 26 juni
22.30 - 23.Oo u

DE M ID DENWEC

NTEUWE EU-RtCHTLI'N NATUURGENEESKUNDIGE
M EDTCTJN EN
Het radiothema deze maand is gezondheid. 25 juni wordt er ook aandacht besteed aan het

onlangs gepubliceerde EU-plan voor natuurgeneeskundige geneesmiddelen.

Natuurgeneeskundige medicijnen die minder dan 3o jaar op de Europese marh zijn, wil de EU

aan strengere regels onderwerpen. Voor de middelen die al langer op de markt zijn wil de EU

de registratie juist vereenvoudigen. De maatregel heeft tot gevolg dat er met name voor de

traditionele Chinese, Tibetaanse en ayurvedische kru idengeneeskunde strengere regels zullen

gaan gelden. Voor veel artsen /thera peuten zal het in de toekomst moeilijker worden om de

kru iden genees m iddelen, die een eeuwenoude traditie kennen, voor te schrijven.

Alleen al in ons land vinden jaarlijks minstens 3 miljoen consulten bij complementaire en alter-

natieve artsen en therapeuten plaats. Door het Europees verbod zal de consument in veel

gevallen minder keuzevrijheid hebben en gedwongen worden om de medicatie van de grote

farmaceutische industrie te gaan gebruiken. Dat ook bij dit soort middelen bijwerkingen

kunnen optreden lijkt niet mee te tellen. Veel kleine en middelgrote natu u rgeneesku nd ige

ondernemingen in Europa en elders in de wereld zullen door de maatregel failliet gaan.

Er is op grote schaal geprotesteerd tegen de op handen zijnde maatregel en inmiddels heeft

een h a ndtekeningenactie al bijna r.5 miljoen protesten opgeleverd vanuit verschillende

Europese landen. De petitie kan getekend worden bij de organisatie AVAAZ, die zich al eerder

inzette voor goede doelen. Teken de petitie: www.tinyurl.com/natu urgeneesm iddelen
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Bezoek Dzogchen Rinpoche

t t/m 8 juli geeft de 7e Dzogchen
Rinpoche onderricht en leidt hij
een retraite in Nederland. De titels
van de openbare lessen op I en 2

)uli ziin Liefde zonder twffil en

Oprechte liefde herkennen en deze

vinden plaats in Amstelveen. Van 3

t/m 8 iuli leidt hij de retraite
Wtjsheid: De zesde paramita in

Vorden. www.shenpen.n I

Chonge your M ind Day

De zonovergoten Change Your

Mind Day 2olr was een door-
slaand succes. Volgens een voor-
zichtige schatting hebben 3ooo
mensen op 5 juni in het
Amsterdamse Oosterpark ku nnen
ken n ismaken met meditatie. Kijk
op www.changeyourm indday. n I

voor foto's en videos!

l

2, 3

3,4

MrJN REiNCARNtTTtE

ln augustus zenden we de documentaire M4n
Rei'ncarnatie uit, over het leven van de Tibetaanse
dzogchen leraar Namkhai Norbu Rinpoche. De

BOS vroeg regisseuse Jennifer Fox al in 2oor om

de film te maken. Babeth M. VanLoo vertelt over
hoe de film tot stand kwam.

'Jennifer Fox was enthousiast over het project, maar ze stelde het steeds uit, mede omdat er

een persoonlijk taboe was: Namkhai Norbu is haar eigen spirituele leraar. Bovendien is het
maken van films het belangrijkste in haar leven: ze wist niet of filmprofessionals haar na

haar spirituele'coming out' anders zouden gaan zien.'

Mijn Reincarnatie is niet een flm waarin een 'heilige leraar' 'heilig' wordt weergegeven, vanuit

een vererend perspectief.

'Fox heeft Namkhal Norbu jarenlang begeleid als assistent, en heeft daardoor de kans gehad

om hem van heel dichtbij te filmen. Het is heel ongebruikelijk dat je in een film zo dicht op

de huid van een bekend spiritueel leraar kan komen. We zien hem in ziln persoonlijke en

iamiiieleven, op een manier zoais; zeifs zijn eigen stucienien hem nret kennen.'

'De film vertelt het levensverhaal van Namkhai Norbu. Hij is altijd een heel eigenzinnige
leraar geweest, een rebel binnen de Tibetaanse hi€rarchie. Maar het gaat vooral over de rela-

tie tussen hem en zijn in ltalie geboren zoon Yeshi, het eerste kind uit het huwelijk van

Namkhai Norbu en zijn ltaliaanse vrouw Rosa. Yeshi werd herkend als een gereincarneerde

Tibetaanse leraar. Over een periode van 3o jaar zien we hoe de relatie tussen vader en zoon

langzaam verandert. Yeshi weigert aanvankelijk om in zijn vaders voetsporen te treden. Maar

later in zijn leven komt hij meer en meer tot het besef dat hij invulling wil geven aan ziin

spirituele roeping. Namkhai Nortru is een van de laatste Tibetaans boeddhistische leraren

die nog in Tibet zijn geboren. ln de film is veel aandacht voor de overdracht van eeuwenoude

Tibetaanse rituelen, van leraar op leerling.'

Was het al vanaf het begin de bedoeling om er een vader-zoon epos van te maken?

'Nee, aanvankelijk heb ik jennifer Fox gevraagd om in de fllm onderzoek te doen naar de

spirituele relatie van haarzelf tot haar leraar, en hoe dat haar leven en werk ber'nvloed heeft.

Dit ontwikkelde zich al snel tot het maken van een levensportret van deze bijzondere man.

Om te voorkomen dat de film zich alleen zou richten op de eigen sangha en andere boed-

dhisten, is de relatie tussen Namkhai Norbu en zijn zoon Yeshi als leidraad in de film
verwerkt. Hierdoor richt de film zich op een breder publiek.'

Uitzena'ing donderdag 11 ougLlsttls t1.tB uur Nederland z herhalrng woensdag 1/ ougustus

14.ao uur. Nederlond z.

Mijn Rti.ncarnatie kreeg het afge open laar versch ende prilzen en nom ratie5 op rnlerna-

tionale filmfest va s, waaronder de CIN E Colder, Eagle Ar,vard ir de VS

D -t D?^b.h?t P t1;) h.
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don u aug
23.r5 uur, NED 2

herhaling woe t7 aug
l4.oo uur, NED 2

Yeshi Norbu

De Doloi Lorna ftet Nomkhai Notbu

Mo.ieke van Vugt

,oNGE BOEDDH ISTEN
GEPORTRETTEERD
Deze maand zenden we vier radioportretten
uit van jonge, geEngageerde boeddhisten. De

eerste is Marieke van Vugt (3o), als

neu roweten sch apper werkzaam in Groningen.
ln zooT ontving ze de Varela-prijs voor haar
bijdrage aan het wiskundig modelleren van

de effecten van aand achttrain ing.
Wat zijn de verschillen tussen de Chinese en

de lapanse acupunctuurl Twee therapeuten
leggen uit hoe het zit.
Rob de Ron is yogaleraar en geeft slaapcur-
sussen volgens de Nidra-methode. De

oefeningen zijn gebaseerd op lndiase en

Tibetaanse inzichten. Een reportage.

GEENGAGEERDE BOEDDHISTEN IN
CADZAN D

ln juni organiseerde de Europese

Boeddhistische Unie een internationale
conferentie met als thema 'geengageerd
boeddhisme'. Via het in Cadzand opgerichte
World Buddhist Forum wil men de krachten
bundelen en zich gezamelijk inzetten voor
een betere wereld.

MUN REINCARNATTE Lengte:82 min.
www.boeddhistischeomroep.nl/mi jn-rei ncarnatie
Een vader-zoon drama van episch formaat dat twee decennia en drie generaties omspant.

Centrale thema's ziin: spiritualiteit, cultuurbehoud, identiteit, erfenis, familie, ouderdom,

opgroeien, boeddhisme, dzogchen, en vorige en toekomstige levens. De film volg de

gereincarneerde Tibetaanse spirituele meester Chdgyal Namkhai Norbu bif zijn worsteling

om zijn spirituele traditie voor het nageslacht te bewaren. Ook zien we Namkhai Norbu's in

Italid geboren zoon Yeshi. Hij werd bij zijn geboorte herkend als de reincarnatie van de

hooggeplaatste spirituele meester Khyentse Rinpoche Chokyi Wangchug. Deze werd

vermoord door de Chinezen na de bezetting van Tibet in r959. Yeshi wil geen leraar worden
zoals zijn vader. Evenmin wil hil naar zijn Tibetaanse klooster terugkeren, om de leerlingen te
ontmoeten die sinds het overlijden van zljn vorige relncarnatie op hem wachten. Yeshi

droomt van een normaal leven, weg van de hordes toegewijde studenten die zijn vader altiid
omringden. Toch kan hij zijn lotsbestemming niet ontlopen...
Regie/ prod u cent/ca m era: Jennifer Fox / met: Namkhai Norbu Rinpoche. Yeshi, Rosa Namkha e.a. / coproducenten:

l\,4 arta Donzelli, Elda Guidinette, Cregorio Paonessa, Andres Pfaeffli, Carl Ludwig Rettlnger, Babeth M. VanLoo /
uitvoerend producenten: Dar Cogan, Adrian Melnikov, Joanna Plafsky / eindredactie: Babeth M. VanLoo / montage:

Sabine Krayenbr"ihl I muziek: Jan T lman Schade / ln samenwerking met: ZDF/ARTE, RSI-Televisione Svizzera, YLE-r

co-productions, Hartley Film Foundation, Buddhist Film Society, lmpact partners / @ zor Zohe Film Productions,

BOS, Llchtblick Film, Ventura Film Vivo Film

zon 3 juli
22.30 - 23.OO u

DE MIDDENWEC

\ y'oRLo BLrooHrsi
FoRUV

{ttilf!ftlr

zot g juli
'r 5.o2 - r 6.00 u

DE ZEVENDE HEMEL

zon 10 juli
22.30 - 23.oo u

DE M IDDEN\'?EC

louw ztEL wrL zTNGEN

Jan Kortie werd voor zijn boekJouw ziel wil
zingen onder meer geinspireerd door het

boeddhisme. Als je waarachtig wilt zingen,

dan is oefenen op fe techniek uiteraard

behulpzaam, maar belangrijker nog is
aanwezig zif n in het nu, in elke afzonderlijke
toon die ,ie voortbrengt.
Annemarie Opmeer (3r) is hoofdredacteur
van Down to Earth (M ilieudefensie). Vijf jaar

geleden begon ze met zenmeditatie. Opmeer
houdt van humor en een no-nonsense

benadering van de dharma.

ln de biografie van de Boeddha spelen

bomen een prominente rol en dan met name

de bodhiboom, waaronder hij de staat van

verlichting bereikte. Een gesprek met
indologe Tineke Nugteren, die een studie
gemaakt heeft van 'heilige' bomen in het

boeddhisme.

DE BETEKENIS VAN LEVEN EN

STERVEN Iherh.l
Meer dan tien jaar geleden benam de vader

van Dominique, Alex en Stephan Peters zich

het leven. De gevolgen ziin nog steeds merk-

zat zjuli
r 5.o2 - r 5.oo u

DE ZEVENDE HEMEL

ffi



zat tG juli
r 5.oz - r6.oo u

DE ZEVENDE H EI\I EL

zon t7 juli
22.30 - 23.OO u

DE M IDDENIVEC

zat 4 juli
r 5.oz - r6.oo u

DE ZEVENDE HEM EL

baar. Alex en Stephan lazen onafhankelijk van

elkaar Het Tibetaanse Boek van Leven en

Sterven en meldden zich bij Rigpa. Dominique
las het boek ook, maar'meer als een filosofie',
zoals ze zelf zegt. Cesprekken over leven en

sterven als boek en als ervaring.

BLOEMEN VOOR BOEDOHA
Geen alcohol drinken, leven in eenvoud en

niet doden - zelfs geen mug. ln haar boek

Bloemen voor Boeddha legt Marian Henderson
uit wat het voor haar betekent om al dertig
jaar boeddhist te zijn.
Liedewij Niezink (3r) promoveerde in zoo8 op
een proefschrift over de relatie tussen
empathie en altruisme. Het beoefenen van

compassie maakt volgens haar van de wereld
een aangenamer plek, want'als je een ander
helpt, geeft dat een goed gevoel'.

ln zijn boek Relaxed naar succes zet zwaard.
vechtkunstenaar en zenfilosoof Bjorn Aris
uiteen hoe je zowel privd als zakelijk
succesvol kan ziin. Technieken uit de oosterse
vechtsport dienen daarbij als uitgangspunt.

BRUNO MERTENS EN TIDORP [herh.]
Beeldend kunstenaar en architect Bruno
Mertens (t 9t4-zoro) werd vooral bekend als

oprichter van Tidorp, een leef- en werkge-
meenschap op boeddhistische grondslag,
gevestigd in een groepje caravans bij

Haamstede. Twintig jaar lang bleef dit
bestaan, totdat Mertens in t994 naar Nieuw
Zeeland verhuisde. Oud-Tidorpeli ngen

vertellen over de opkomst en de teloorgang
van het tot nu toe enige utopisch-boedd h isti-
sche experiment in Nederland.

A YEAR TO LIVE
Wat zou je doen als je nog maar een jaar te
leven hadl Stephan Levine, auteur van trans-
formatieprogra m m a's en -boeken, maakte er
een experiment van. Petra Hubbeling raakte

geinspireerd en besloot samen met twaalf
mensen het programma te volgen. Het hele

gebeuren is nu te volgen via het NCRV tv-
program ma Altild wat' en het weblog van

Petra Hubbeling. Het roept wel vragen op als:

is de dood opeens salonfahig geworden) En

heeft dit alles ook nog met boeddhisme te
makenl
Ter gelegenheid van het 125-jarig bestaan van

het Wereldmuseum in Rotterdam is vanaf z3

juni een bijzondere tentoonstelling te zien.
Erik Bruyn, expert op het gebied van de

esoterische tradities van Tibet, lapan en

China, licht het boeddhistische onderdeel toe.

Kim Toering (32) is voormalig voorzitter van

de Landelijke Studenten Vakbond (LSVb). Ze

begon haar beoefening bij Zen onder de Dom

en kwam uiteindelijk terecht bij Noah Levine.

Net als hij houdt ze van tegendraadsheid,

onverbloemde taal en puurheid.

HET STRAFRECHT HERBEZIEN Iherh.]
Misdaad en straf - Een herbezinning van het

strafrecht vonuit mystiek perspectief. Zo heet

het proefschrift waarop de Maastrichtse jurist

lacques Claessen onlangs promoveerde. ln

het boek gaat hij uitvoerig in op het boeddhis-

tisch gedachtegoed over misdaad en strafen
pleit hij voor een mystieke benadering bij de

aan pa k van criminaliteit.

IN DIENST VAN SOGYAL
Begin augustus zendt de BOS de film Myn

Reincarnatie uit, een documentaire over de

Tibetaanse leraar Namkhai Norbu Rinpoche

en diens zoon Yeshi Norbu. ln de film ont-
leedt Fox tevens de ontwikkeling van een

uiterst gecompl iceerde vader-zoonrelatie.

Zoon Yeshi is al op jonge leeftifd herkend als

reincarnatie van zijn oom, maar wil aanvanke-

iijk niets weten van een pad in de dharma.

Toch zien we hem geleidelifk overstag gaan.

Sven van der Biest vertelt over de Griekse
invloed op het boeddhisme ten tijde van

Alexander de Grote, die nog steeds doorwerkt
in de manier waarop boeddhabeelden worden
gemaakt.

VERPLICHT GELUKKIG [herh.]
Saskia Coldschmidt schreef een boek met de

intrigerende titel Verplicht gelukkig. Een speur-

tocht naar de geschiedenis van haar familie:
de ervaringen van haar joodse vader ti,jdens

de Tweede Wereldoorlog in het concen-

tratiekamp Bergen-Belsen, zijn gevoelens van

schuld en schaamte over het feit dat hij die

verschrikking overleefde, werkten pijnlijk door
in het gezin Coldschmidt.

HAIKU'S IN DE HERHALING
Een selectie uit de interviews die we in april

van dit jaar uitzonden in het kader van ons

maandthema haiku. Met onder anderen Max

Verhart, voorheen voorzitter van de

Haikukring Nederland en hoofdredacteur van

het haikutijdschrift Vuursteen, en Bart

Mesotten, door EU-voorzitter Herman van

Rompuy omschreven als 'de vader van de

haikud ichtku n st in Vlaanderen'.
www. boedd h istischeom roep.nl/haiku

zon 24 juli
22.30 - 23.OO u

DE MIDDENWEC

Jacques Claetsen

zot 3o juli
r 5.oz - r6.oo u

DE ZEVENDE HEM EL

Rihpoahe

zon 3l juli
22.30 - 23.Oo u

DE M IDDENWEC

zat 6 aug
r 5.oz - r 6.oo u

DE ZEVENDE HEMEL
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zon 7 aug
22.30 - 23.Oo u

DE MIDDENWEC

Yodo Kurohoshi

zat 13 oug
15.O2 - r6.00 u

DE ZEVEN DE HEMEL

Edel Moex

zon 14 oug
22.30 - 23.OO u

DE M IDDENWEC

KURAHASHI EN BRAUTIGAM IN
CONCERT
De wereldberoemde pianist Ronald Brautigam
gaf in mei een concert waarvoor hii de

Japanse shaku hach is peler Yodo Kurahashi ll
om een bijdrage vroeg. Zijn stuk Vaders woor-

den, een compositie voor shakuhachi en

piano, werd in Gent voor het eerst ten gehore
gebracht. Een unieke opname van dit stuk,
gevolgd door een interview met Kurahashi

over zijn liefde voor de shakuhachi.

THEMA: MINDFULNESS DE MAAT
GENOMEN [herh.]
Bij mindfulness voor depressieve patienten
kunnen we ons inmiddels wel iets voorstellen.
Maar mindfulness voor werkzoekendenl En

een update door arts en m indfu lnessgoeroe
David Dewulf, met drie nieuwe boeken.

Bi.i 'Mindful eating' leer je bewust omgaan
met voeding, maar hoe verhoudt deze resul-

taatgerichte aanpak zich tot basisprincipes als

niet-streven en acceptatiel Overal wordt
tegenwoordig het label'mindfulness' opge-
plakt. Maar wat hebben sjamanistische ritue-
len nog te maken met het M BSR-programma
van fon Kabat Zinni ls mindfuiness her

ultieme wondermiddel voor alle ongemakken
en verslavingen) We vragen het Edel Maex,

psychiater, zenbeoefenaar en mindful-
nesstrainer van het eerste uur.

Verder: de column van Tom Hannes.

BOEDDHISTEN VAN DE TWEEDE
GENERATIE
Het boeddhisme wordt in het Westen inmid-
dels zo lang beoefend, dat ook kinderen van

boeddhistische ouders er zelf intensief
betrokken bij zijn geraakt. Dana Marshall
bijvoorbeeld, dochter van een leerling van

Ch6gyam Trungpa, beoefent al sinds haar vijf-
tiende.jaar en ook haar dochter is inmiddels
toegetreden tot het boeddhisme. ln deze

uitzending aandacht voor kinderen van boed-

dhisten in Nederland, die vertellen hoe het is
om met het boeddhisme op te groeien en er
in het dagelijks leven mee om te gaan.

DE ZES PARAMTTA'S tN DE PRAKTTJK

Een selectie uit de interviews en reportages

die we in iuli en augustus vorig jaar uitzon-

den naar aanleiding van de zes paramita's:

vrijgevigheid, discipl ine, geduld, toewiiding,
concentratie/meditatie en inzicht/wiisheid.
Hoe kan je die door oefening ontwikkelen)

BERNIE GLASSMAN
Zenmeester Bernie Classman geniet wereld-

wifde faam als pionier van de Amerikaanse

zenbeweging. Naast spiritueel leider is hij
auteur van onder meer Aan wijzingen voor de

kok en Erkennen !rd, is. Naast'Bearing
Witness', de,iaarlijkse retraite in Auschwitz,

leidt hif pelgrimsreizen naar lndia en lsraEl.

Ook zet hij zich in voor de oprichting van

zenhuizen in arme regio's van de Verenigde

Staten, waar maaltijden worden verstrekt en

waar middels allerlei activiteiten weer een

gemeenschap wordt opgebouwd.

LAMA GOVINDA [herh.]
De Arya Maitreya Mandala werd in r 9j3
opgericht door Lama Anagarika Govinda, met
als doel het Tibetaans boeddhisme in het

Westen te verbreiden. Naar aanieiding van cie

heruitgave van Lama Govinda's De weg van de

witte wolken bespreekt Nico Tydeman dit
klassieke verslag van een reis door Tibet.

Rob Jansen vertelt over zijn persoonlijke

relatie met Lama Covinda als leraar.

VERCETEN PION IER

Veronica Laterveer is een enigszins in
vergetelheid geraakte pionier van het boed-

dhisme in Nederland. ln r968 was ze

oprichter van de Zenkring in Amersfoort, het

oudste zencentrum in ons land. Een jaar

eerder was ze betrokken geweest bij de

oprichting van de stichting Nederlands

Boeddhistisch Centrum en later de stichting
Vrienden van het Boeddhisme. Ze schreef

enkele romans en reisverhalen, waaronder

een met de Transs iberid-expres naar lapan.
Hoe kijkt ze terug op die periode en heeft het

boeddhisme in haar latere leven nog een rol

gespeeldl

zat 20 oug
r 5.o2 - r6.oo u

DE ZEVENOE HEMEL

zon 21 aug
22.10 - 23.OO u

DE MIDDENWEG

zot 27 qug
r 5.oz - r6.oo u

DE ZEVENDE HEMEL

Lamo Ahagotika
Covinda

zon 2E aug
22.30 - 23.oo u

DE MIDDENWEG

B.ni. Glassmon
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Lezingen Nomkho
Namkha Rinpoche
geeft van 9 tot r r

september twee
lezingen in het

Dzogchen Ling

Rinpoche

centrum in Amsterdam. De eerste
lezing gaat over de Tibetaans

boedd histische lekentraditie in

Tibet. Op zaterdag en zondag
vertelt hij over het leven en de leer

van Milarepa. www.rigdzin.nl

Bezoek Lamo Dondrup Dorje
24 en 25 septem-

ber geeft Lama

Dondrup Dorje

twee masterclas-

ses in Dordrecht.
De lessen zif n

Eight verses on transforming the

mind en Classical Chan Ding
Taijiquan training. Kiik op
tinyurl.com/lamadondrupdorje.nl

Achterbondag
U itnodiging voor de achterbandag
kwijt) Kijk voor alle informatie en

het inschrijfform ulier op
boedd h istischeo m roep. nl/
ac hterba nd ag

BOSW tlz E R
BOEDDHlSTISCHE
OMROEP STICHTINC

FIETSEN VOOR DE GEEST

Mindfulness wordt steeds meer ingezet bij stressgerelateerde
problemen, depressie en lichamelijke klachten. Deze maand

staan onze televisieprogra m m a's in het teken van deze weten-

schappelijk beproefde vorm van aandachtstraining.
ln Mindfulness Mainstream vertellen psychiater Erik van den

Brink en mindfulnesstrainers Frits Koster en Sietske de Haan

over hun eigen ervaringen met mindfulness, en hoe de

training zich verspreidt in de gezondheidszorg. En in de docu-
mentaire Echte mannen huilen niet volgt regisseur Anneloor van Heemstra een grofvuilver-
werker, een vrachtwagen ch a uffeu r en een leidinggevende. Zi.f doen twee maanden lang een

mindfulnesscursus nadat ze stressproblemen op het werk kregen. Een interview met
An neloor van Heem stra.

Hoe ben je in contoct gekomen met de deelnemers?

Mijn moeder is psychotherapeut en zij gaf mindfulnesstraining aan een groepje ROTEB

medewerkers. lk had zelf al een aantal mindfulnesstrainingen en retraites gedaan, en ging
een keer mee om te zien hoe mijn moeder dat deed. De mensen in het groepje vond ik zo

leuk en bi.jzonder dat ik besloot een film over hen te maken.

Was het moeilijk om ze zover te krijgen dat ze meederien?

ln het begin natuurlijk wel, want voor hen was het allemaal heel nieuw. Tijdens de eerste
bijeenkomst heb ik mijn plan uitgelegd en gevraagd wie er mee wilde doen. Ze stelden aller-
lei vragen zoals'wat gebeurt er met die film)' en 'hoe lang duurt het filmen dan)' maar
uiteindelif k wilden sommigen wel meedoen. Edn deelnemer wilde aanvankelijk absoluut niet
thuis gefilmd worden, maar het contact werd steeds beter waardoor ik uiteindelijk alles

mocht filmen wat ik wilde.

Je bent zelf mindfulness en vipassona-beoefenoar. Denkje dat de training ook op lange termijn

ffictief is voor deze mensen?

Op korte termijn is al duidelijk dat het werkt, want zoals een van de deelnemers zo mooi zei.

'ik heb nu een instrument in handen, iets waar ik op terug kan vallen. Ook wanneer ik niet

elke dag mindfulness-oefeningen doe, weet ik hoe het moet wanneer ik het nodig heb.'Voor
mif is mindfulness een soort fietsen, maar dan voor de geest. Als je het eenmaal kunt,

verleer je het niet meer.

Mindfulness, boeddhisme en meditatre lijken eerst in hoger opgeleide kringen populair te worden.

Komen mensen met een hogere opleiding, of misschien ook wel rtjkere mensen er eerder achler dat
geld niet gelukkig maakt?

lk denk niet dat het met geld te maken heeft, maar met stress. Stressproblemen komen bij

iedereen voor. Misschien dat hoger opgeleiden eerder een boek lezen en lager opgeleiden snel-

ler aan de pillen gaan, al worden die door hoger opgeleiden ook veel geslikt. Maar het zou kun-

nen dat le er in bepaalde kringen eerder over leest, of iemand kent die aan mindfulness doet.

Denk je dat de verspreiding van mindfulness brj bedrrjven doorzet?

lk denk het wel, want mindfulness blijft zichzelf bewijzen. lk ken geen verhalen van mensen
die van een training komen en zeggen "ik vond het helemaal niks" ofzeggen dat het een

slechte uitwerking op ze heeft. ledereen kan er wel iets in vinden voor zichzell dus ik denk

dat nog steeds meer mensen het zullen ontdekken.

Uitzending: zondag 4 september, t4.ao, Ned z
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zon 4 sep
'l4.oo uur, NED 2

herholing zat 10 sep

o9.5O Uur, NED 2

zon 11 seP
'l4,oo uur, NED 2

herhaling zat t7 sep

o9.5o uur, NED 2

ECHTE MANNEN HUILEN NIET Lengte: 3o min.

Ook vuilnismannen mediteren. ln deze documentaire volgen we een grofouilverwerker met

hartklachten, een chauffeur uit lrak met een oorlogstrauma en een oversPannen geraakte

leidinggevende bij hun mindfulnesstraining. Ze hebben het gevoel dat ze geen controle
hebben over hun eigen levensgeluk, en hopen daar met meditatie wat aan te veranderen. De

mannen leren om aandacht te schenken aan de heftige emoties die komen en gaan en ze te

accepteren.

Mindfulness is gebaseerd op de boeddhistische vipassana-meditatie. Een vorm van mediatie

die zich richt op het accepteren van 'wat er nu is', die erg geschikt blifkt voor mensen met

stressklachten. Mindfulness wordt steeds vaker ingezet door bedrijven bij werknemers in de

ziektewet.

Vuilnisman Fred had voordat hij aan mindfulness begon nooit van meditatie gehoord. 'lk had

extreme angst om dood te gaan. Daardoor was ik thuis niet meer te genieten. Op mijn werk

werd ik om alles kwaad. Dus ik dacht: Baat het niet dan schaadt het niet. Maar ik stond wel

even raar te kijken toen we op een mat,e moesten gaan liggen voor de bodyscan.' Ziin vrouw
Dienie noemt ziln mediteren lachend 'dementeren'. Fred: 'Dat maakt mil niet uit. lk voel dat

ik er wat aan heb. Die angsten heb ik nu meer onder controle.'
regie/productie: Anneloor van Heemstra / met: Fred Laurentius, Azad Arif, Ton Boet / eindredacrie: Babeth M.

Vanloo / camera: Susan Koeren / geluid: Susanne Helmer / montage: Anneloor van Heemstra, Susan Koenen /
online montage: Susanne Helmer / met dank aan: lneke van Heemstra, ROTEB, PAC, Sem Bakker / O 2oll een

Boeddhistische Omroep productie

www.boeddhistischeomroep. n l/echte-man nen-huilen-niet

MINDFULNESS MAI NSTREAM Lengte: 3o min.

Mindfulness Based Stress Reduction (MBSR) werd 3o iaar geleden ontwikkeld door Jon
Kabat-Zinn. Het is een wetenscha ppelijk beproefde methode waarbij mensen met chronische

en stressgerelateerde aandoeningen, pijn en vermoeidheid veel baat blijken te hebben. Bilna

ro jaar geleden is hieruit een nieuwe stroming ontstaan, de Mindfulness Based Cognitive

Therapy (MBCT). MBCT is een methode om terugval te voorkomen bil mensen die kwetsbaar

zijn voor terugkerende depressie. ln de training staat het ontwikkelen van een oPen gewaar-

zijn centraal.

Ondertussen zijn er ongeveer 4oo medewerkers en therapeuten van GGZ Groningen die de

training zelf gevolgd hebben. Psychiater Erik van den Brink heeft de aandachttraining in de

CCZ in Groningen geintroduceerd. Vanuit het lnstituut voor Mindfulness zijn Sietske de

Haan en Frits Koster als m indfu lnesstrainers betrokken bij dit proces. Sietske de Haan was

zelf vele jaren ernstig ziek en kwam al r5laar geleden in aanraking met mindfulnesstraining.
Frits Koster was jaren monnik in Thailand en hij merkt een grote verandering in de GGZ;

waar hij tien jaar geleden nog werd genegeerd als hil sprak over meditatie, is hii nu juist hip

in die wereld.
Een film van Jurgen Cude en Jaap Verhoeven / montage/camera: Jurgen 6ude, Jaap Verhoeven / gelu id/prod u ctie:

Jaap Verhoeven / met: Erik van den Brink, Sietske de Haan, Frits Koster, Cerard Kamps, Jody Booij, Emma Drenth,

Elene Schlingmann / eindredactie: Babeth M. vanLoo / met dank aan: Welnis/Lentis, Centrum lntegrale Psychiatrie,

Rogier Hoenders, Sense aandachttraining, lnstituut voor Mlndfulness, Johan Tinge / O zott een Boeddhistische

Omroep prod uctie

www.boedd histischeom roep.n l/mi ndfulness-mainstream

Ps9hiater E,ik eoh den Bink.n SicJsk dc Hoan



BOS nu elke zaterdagmiddag Hemelsbreed op rodio 5
Na zondag 5 september gaan onze programma's de Zevende Hemel en de Middenweg samen
op zaterdagmiddag verder als Hemelsbreed. We zenden dus niet meer uit op zondagavond.
Luister met ingang van zaterdag to september elke zaterdag van 3 tot half 5. Geen tijd)
Abonneer u op de podcast: www. boedd h istischeom roep. n l/podcast

zat 3 sep
r5.oz - r6.3o u

DE ZEVEN DE

HEMEL

zon 4 sep
22.30 - 23.Oou

DE M ID DENWEC

zat 10 sep
r5.oz - r6.3o u

HEI\,,IELSBREED

WEDERGEBOORTE LETTERLIJK
NEMEN OF NIET?
ln de rubriek Bij Nader lnzien behandelt Han
de Wit het begrip reincarnatie of wederge-
boorte, zelfs onder boeddhisten geen vanzelf-
sprekend geloofsartikel. Hoe zit het eigenlijk:
komt er iets van een 'ziel' of'zelf'terug en

hoe dan wel? Of moeten we wedergeboorte
beschouwen als metafoor voor altijd door-
gaande verandering?

Het Prins Claus Fonds publiceert een hand-
boek voor culturele noodhulp onder de titel
Cultural Emergency in ConJlia and Disaster.

Uitgangspunt is dat cultuur een basisbe-
hoefte is en een fundamentele factor voor het
overleven van een gemeenschap. Daarom
moeten culturele uitingen en erfgoed
beschermd worden tegen oorlogen, rampen
en verwaarlozing.

Het programma van Zendo Noord-Oost
begon eind augustus met een meditatie-
ochtend in het Panbos bij Bilthoven. Marlous
Lazal doet verslag.

Verder: de column van Ferry van Haastert

CH'ANMEESTER HENG SURE IN
AMSTERDAM
De Amerikaan Heng Sure is monnik in de

Chinese ch'antraditie. Hif schrijft liedjes op
boeddhistische teksten en laat er ook een

horen. Verder vertelt hij over de bijzondere
ontmoeting met ziin leermeester, die begin
jaren zestig naar Amerika kwam, en over zijn
pelgrimage van drie jaar door de V.S., waarbij
hil bij elke derde stap naar de aarde boog.

Nieuwe programmering: de Zevende
Hemel en de Middenweg samen op
zaterdag verder als Hemelsbreed.

GOD IS NIET EEN
ln de boekenrubriek bespreekt N ico Tydeman

het boek God is niet ddn van de Amerikaanse
schrijver Stephen Prothero. Daarin betoogt
deze dat het onjuist is alle godsdiensten over
een kam te scheren, omdat de onderlinge
verschillen juist wel groot zijn.

Volgens Tydeman is dat laatste een open deur.

ln Koningen van de Himalaya doet Lennaert

van Veen verslag van de chaos die hij van

dichtbij meemaakte toen kroonprins
Dipendra op r juni zoor vrijwel de gehele

koninklijke familie van Nepal uitmoordde. De

leven sgevaa rlijke vlucht uit Kathmandu die

Van Veen vervolgens ondernam, voerde hem

dwars door de Himalaya over het Tibetaanse
plateau naa r Lhasa.

Peter Meijwes reisde af naar het Ruhrgebied

in Duitsland, voor een gesprek met Willy
Decker, artistiek directeur van de Ruhr

Tri6nnale. Het derde en laatste jaar van dit
evenement is gewi,jd aan het boeddhistisch
gedachtegoed dat terug te vinden is in wes-

terse kunstuitingen op het gebied van theater,
muziek en literatuu r.

Het Rotterdams Filmfestival eerde dit jaar de

boeddhistisch geinspireerde cineast
Nathaniel Dorsky met een retrospectief. De

Amerikaanse t 5mm-filmer is een buitenbeen-

tje in de experimentele cinema. Met zijn
beeldenstromen credert hij een meditatieve
ervaring. Daarom worden zijn films in

volledige stilte vertoond.

Verder: de column van Jotika Hermsen.

GEENGAGEERD BOEDDHISME
VOLGENS DAVID LOY

De Amerikaanse hoogleraar en zenboeddhist
David Loy heeft een groot aantal boeken

gepubliceerd over de filosofie van het boed-

dhisme en de dialoog tussen het boeddhisme

en de moderniteit, met nadruk op de maat-

schappeliike implicaties van de leer van de

Boeddha. Onlangs nam Loy in Cadzand deel

aan een seminar van het lnternational Netwerk

van Gedngageerde Boeddhisten (lN EB).

Beeldend kunstenaar Stephan Peters is een

veelzijdig talent. Soms weet hij met zijn werk
op subtiele wijze een boeddhistische bood-

schap uit te dragen. Kunstwerken kunnen

volgens hem een spiegel ziin die ons herin-
nert aan onze ware natuur.

Sleohefi P/othero

Iiooirrren r.ln
clr Hrnralrv.r

zoi v seP
r5.oz - r6.3o u

HEI\4ELSBREED

Sogyal Rinpoche door
Stephoh Peters /

wvw.penpainls.nl
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zat 24 sep
'r 5.o2 - 16.30 u

HEMELSEREED

Rinus Laban is sinds acht laar student van

Sogyal Rinpoche maar volgt ook al negen jaar

zen-onderricht bii Nico Tydeman. Hii vertelt
over e€n bilzondere pelgrimage met Kyentse

Yangsi Rinpoche. ln de voetsporen van de

Boeddha reisden ze langs acht heilige plaat-

sen in lndia.
Een verslag van de openbare ceremonie in de
Rode Hoed in Amsterdam, waarbi,i Gretha
Aerts, Meindert van den Heuvel en Joke
Huiberts transmissie ontvingen van hun
leraar Nico Tydeman.

Verder: de column van Lam Ngo.

HANNA MOBACH OVER HAAR LEVEN

EN WERK

Hanna Mobach werkte aanvankelijk als

ontwerpster in een aardewerkfabriek te

Utrecht. Later begon ze als zelfstandig
kunstenares. Vanaf 5 september r 975 tot aan

zijn dood leefde ze samen met zenleraar

Maarten Houtman.

Annick Nevejan ontwierp samen met anderen
een train ingsprogramma dat is gebaseerd op
een eeuwenoude wijsheid, nameiijk het

belang van zelfcompassie voor fundamenteel

welzijn. Het beoefenen van zelfcompassie is

allesbehalve egocentrisch en zorgt juist voor

meer openheid en empathie jegens anderen.

ln de woorden van de Dalai Lama:'Self-
compassion is the first step towards compas-

sion for others.'

Peter Meilwes nam een kiikle in de tempel

van Licht en Mededogen in Antwerpen. Het

Shinran Shdnin boeddhisme komt uit Japan
en bestaat 75o jaat. Om dit te vieren maken

de leden van de sangha binnenkort een reis

naar lapan.

Volgens het persbericht van de uitgeverij is

Zn; Lust in leven door te schrijven 'eindelijk
een boek over zin in het leven!' Dat krijg je

dan door'filterloos schrijven, zonder regels',

want dat is immers 'de mooiste manier om

liefde, geluk en hartstocht voor het leven te

herontdekken'. Auteur Geertje Couwenbergh,

tevens cultureel antropoloog, conceptont-
wikkelaar, boeddhist en oprichter van

'Potential Buddha', legt uit hoe het zit.

Verder: cie column van Tom Hannes.

\
Geertje Couwenberyh

PETRA HUBBELING OVER 'A YEAR TO LIVE'
A Year to Live' is een progtamma ontwikkeld door boeddhistisch leraar Stephen Levine. ln zijn

werk als stervensbegeleider heeft Levine gezien dat veel mensen niet voorbereid zijn op hun

dood. Met A Year to Live beoogt Levine: een jaar zo bewust mogelijk leven, een jaar om zaken

afte ronden, een jaar om onze angsten voor de dood te onderzoeken en er mee te leren

omgaan, een jaar om ons ware hart te cultiveren en onze diepste wijsheid en geluk te vinden.

ln oktober zoro is een groep van r3 personen van start gegaan met dit programma. Momenteel

bestaat de groep nog uit ro personen, die allemaal op hun eigen manier en in hun eigen tempo

het programma doorlopen. Maandelijks zijn er groepsbijeen komsten en er worden gezamen-

lijke activiteiten georganiseerd. ln de bijeenkomsten worden de oefeningen uit Levine's geliik-

namige boek gedaan. Door het programma stel ik mij zeer regelmatig de vraag'wat zou ik

doen als ik nog een jaar te leven hebi' Deze vraag probeer ik vanuit hun hart en zonder angst

te beantwoorden. De antwoorden zijn soms verrassend maar meestal leiden zij tot een inten-

siever contact met diegenen die mij dierbaar zijn.

ln het programma doen wif dus niet alsof wil nog een jaar te leven hebben, wij vragen ons af
wat we zouden doen als we nog een jaar te leven hebben. Want uiteindeliik weet niemand

wanneer zifn of haar laatste jaar in gaat, of misschien al is in gegaan.

Beluister het BOS radio-interuiew met Petra Hubbeling op boeddhistis cheomroep.nl, en lees

Petra's verslag van A Year to Live op www.petrahubbeling,nl

Tempelrje, doot
Hanno Mobach

Pelrc Hubb.ling
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BFFE zott
Het

Boeddhistisch
Filmfestival

Europa is dit
jaar van r t/m 3 oktober.

Binnenkort op de website een foto-
en videoverslag. Ook is er t 6

november bij Nirvana op
www.spiritz4.nl, aandacht voor
het festival. www.bffe.org

Bezoek Brad Warner
Zen leraar en punkrcc!<er BraC

Warner bren gt
van 6 tot ro
oktober een

bezoek aan

Nederland en

Du itsland. Hij
geeft versch illende lezingen en

leidt zogenaamde zazen ka i's.

www.tinyurl.com/bradwarner

Dag van de

Stilte

3o oktober
is u itgeroe-
pen tot
landelijke

Dag van de Stilte. Er worden,

verspreid over het land, allerlei

activiteiten rond het thema stilte
georganiseerd. Het doel is om de

waarde en werking van stilte en

innerlijke rust onder de aandacht

te brengen.
www.dagvandesti lte.n I

'l

3

4

DE BAD BOY

HET GROTE HART

Deze maand zendt de BOS Crozy Wisdom uit, ook te zien

op het BFFE zorr. Eindelijk is er nu een film met het

levensverhaal van deze controversi6le Tibetaanse leraar

die naar het Westen kwam en de Shambhala-traditie

oprichtte.

Leerling
Nadat regisseur fohanna Demetrakas Chogyam Trungpa

Rinpoche's crematie in r987 had gefilmd, kwam ze op het

idee om een film over zijn leven te maken. Maar dat was

niet makkelijk: hij was een van de meest spraakmakende

figuren in het boeddhisme. Daarbij was Demetrakas zelf
een toegewijde leerling van Trungpa, waardoor het moei-

lijk zou zijn om objectief te blijven.'lk ontmoette Trungpa

in r97r, op zoek naar een nieuw spiritueel pad. Hij blies

me helemaal omver. Hij was zo krachtig, niet met zijn
vuisten maar met zijn aanwezigheid, zijn oprechtheid en

zijn {cte hart. \L/anneer je in zi;n buurt was, dan werd ie *,akker. Plctseling werd je tcta:l
gefocust, het was een prachtige ervaring. Mijn ex en ik waren beiden toen al filmmakers en

Trungpa was ook veel met film bezig. Hij liet ons verschillende lezingen en bijeenkomsten

vastleggen, waarvan fragmenten in de film terug komen.'

Verhalen
Het was maar de vraag of het niet te veel haar eigen verhaal zou worden. ln Canada,

Engeland en Tibet filmde en interviewde ze voormalige studenten, leraren en vrienden van

Chogyam Trungpa. 'Het was een grote ontdekkingsreis... Over de hele wereld legde ik verha-

len vast waardoor ik een heel nieuw beeld van hem kreeg, en dat heeft de manier waarop ik
de film vertel enorm beTnvloed. ln het oosten van Tibet, waar hij is geboren, rijd je dagenlang

over de vlakten, met de bergen in de verte. Uiteindelifk bereik je de bergen en wanneer je

naar de top klimt en het oneindige uitzicht ziet, begriip ie hoe de Tibetanen ongestoord tzoo
jaar aan het boeddhisme hebben kunnen werken.'

Het belangrijkste dat Demetrakas heeft geleerd van Trungpa: meer en meer ontdekken wie je

bent, wat je plek is in de wereld en hoe je je verhoudt tot de wereld. 'Doe je dat met aan-

dacht, openheid of met cynisme en een tunnelvisie) Je moet eerst je geest openen, en dan ie
hart. Die horen bij elkaar. fe kunt mensen niet alleen benaderen met je hoofd, dat werkt niet.

Op die manier gaat het nergens heen, en word je depressiefen gefrustreerd.'

Tw ilfe ls
Ch6gyam Trungpa was niet bij iedereen geliefd. Hil dronk, rookte, en hield er verschillende

relaties op na met leerlingen. 'Hij was controversieel, maar hij hield niets verborgen.

ledereen wist hoe hij leefde. ln de film wilde ik net zo eerlijk zijn over ziin gedrag. Ook wilde
ik de kijker zijn eigen twijfels laten hebben, en zelf een conclusie laten trekken. Hoe belang-

rijk was het drinken en rokkenjagen) Hoe belangrijk is het werkelijk, als je kijkt naar het

enorme hart dat hij uitdroeg naar de wereld. Kunnen wij hier wel een oordeel over vellenl'

Uitzending: zondag z oktober, t4 oo. Ned z

Ook te zten op het BFFE: www.bffe.org

, !t: j,

liiif,

Chitgya n hungpa Rinpache



zon 2 okt
l4,oo uu r, NED 2

herhaling zat E okt
09.25 u urt NED 2

Allen Cinsberg en Chdgyotn tuungpo

zon 16 'kt'l4.oo uur, NED 2

herhaling zat zz okt
09.25 uu r, NED 2

zon jo okt
'13.55 uur, NED 2

herhaling zot 5 nov
og.JO uur, NED 2

CRAZY WISDOM:
the life and times of Ch6gyam Trungpa, Rinpoche
Lengte: 6o min.
Ch6gyam Trungpa Rinpoche, de'bad boy'van het boeddhisme, doorbrak de westerse opvat-

tingen over hoe een leraar zich moet gedragen. Tegelifkertijd wordt hii erkend als een van de

prominente personen die het boeddhisme naar het Westen gebracht hebben. Trungpa

groeide op binnen de Tibetaanse kloostermuren en moest vluchten tijdens de Chinese

Communistische invasie van r 959.
ln Croot-BrittanniE verruilde hij ziln monniksgewaden voor een westerse outfit, omdat hif

vond dat ze een blokkade vormden voor zijn studenten om het boeddhisme beter te begrij'
pen. Hil gaf zijn kloostergeloften op, trouwde met een zestienjarige en omarmde het wes-

terse leven. Was dit 'Crazy Wisdom'? Zelfs zijn critici zijn het er over eens dat Trungpa's

onverborgen en buitensporige leefirvijze nooit in de weg heeft gestaan van ziin vermogen om

de oude leringen over te dragen in de moderne westerse cultuur.
Dichter Allen Ginsberg beschouwde Trungpa als zijn goeroe. Thomas Merton, een katholieke

priester, wilde een boek met hem schrijven. loni Mitchell schreef een lied over Trungpa. Meer

dan twee decennia na zijn dood brengt zijn naam nog steeds bewondering en verontwaardi-

ging teweeg. Met ongekende toegang tot Trungpa's binnenste vrienden- en familiekring,

nodigt de regisseuse Johanna Demetrekas de kijkers uit om het gebruikelijke denkbeeld over

leraren en leiders te overstijgen.
www.boedd histischeom roep.nl/crazy-wisdom
Regie/ prod u cent: Johanna Der.etrakas / producent: Lisa Leeman / rret: Chdgyam TrungPa, Ram Dass, Drana

Mukpo e.a. I came:a: Pablo Bryant / geluid: Midge Costln / montage: lohanna Demetrakas, Kate Amend, A.C.E. /
co-producer: Louise Rosen / eindredactie: Babeth N/. VanLoo / r.uziek: SeanCallery / k eurcorrectie: Bill Eryn

Russell / @ zor Boeddhistische omroep Stichting productie

Als Rivieren Konden Vertellen is een serie waarin Rob Hofop zoek gaat naat de band tussen

mens en rivier. Voor de BOS maakte hij twee films over de rivier de Mekong. Eerder maakte

Hof Sporen uit het Oosten.

ln dit eerste deel vijf korte portretten van een visser, een onderwijzeres, een leraar, een roei-

ster en een monnik die de band tonen tussen de Mekong en haar bewoners. Tiidens de vol-

kerenmoord van Pol Pot (die 3 jaar, 8 Maanden en 20 dagen duurde) verloor een kwart van

de Cambodjaanse bevolking haar leven. De rivier zag slechts pijn en verdriet, zegt Monnik

Luon Savath. Voor de leraar, die zijn ouders voor zijn ogen zag sterven, is de rivier een bron

van troost. Voor de onderwijzeres de plek waar ze kan dromen over een betere toekomst

voor haar leerlingen en zichzelf. Voor de visser is het de enige plek waar hif kan leven. En

voor de roeister de plek waar ze met een overwinning voor even de armoede kan vergeten.

Centraal in deze documentaire staat de monnik Luon Savath. Samen met de boeren strijdt
hif om landbouwgrond. Sinds zoo5 wordt dit zonder compensatie afgePakt door de overheid,

om door te verkopen aan bedrijven. Hij is de leider van hun verzet, en gaat oP vredelievende

wifze het gesprek aan met de autoriteiten.
www. boedd histisch eom roep. n l/als-rivieren-konden-vertellen-ca m bodia
Regie: Rob Hof/ camera: Andrej Kaluza / gelu d: Erik Hof/ rrontage: Cil Bolanyos / research: Gabi Wojtiniak /
muziek: Rob Hauser / eindredactie: Babeth N4. VanLoo / lokale productie: Somporn Panyasatianpong / produk'tie-

assistentie: Robert Weljs / produktie: Hof Filmprodukties / in co-productie met de Boeddhistische Omroep /
O 2or Hoffilm/8OS

ALS RIVIEREN KONDEN VERTELLEN deel r
Cambodjai 3 jaar,8 maanden en 20 dagen

ALS RIVIEREN KONDEN VERTELLEN deel z
Laos, bron van liefde

Lengte: 3o min.

Lengte: 30 min.

Deel twee van een serie waarin Rob Hofop zoek gaat naar de band tussen mens en rivier. ln
dit deel, Laos, bron van Liefde, worden een schrijver, een bootsman, een blinde ondernemer
en een monnik geportretteerd.



Tijdens het volle maanfestival van Muan Sing wordt in de tempel geofferd en gebeden om

geluk en liefde. De bootsman dankt de rivier voor hoog water en monnik Vora Xai is gelukkig

omdat de rivier goedgestemd is. Liefde is de rode draad in zijn leven: steeds weer moest hij

kiezen tussen het sobere monnikenleven of het seculiere liefdesleven. Als monnik wijdde hij

zich volledig aan zijn vroegere dorpsbewoners en bouwde een tempel, die de deuren wijd
open heeft voor iedere gast.

'De rivier is als een levend wezen, een vrouw' zegt Vora Xai. 'Op het ene moment heeft ze

goede zin en gaat alles fantastisch. Dan weer is ze slecht gehumeurd en kan ze vreselijk
tekeergaan. Zolang je er maar op voorbereid bent, is dat geen probleem'. ledere tegenslag in

het leven opvangen en altijd de zonnige kant zien, is de les van Vora Xai.

www. boedd h istisc heom roep. n l/a ls-rivieren-ko n den-vertelle n-laos
Regie: Rob Hof/ camera; Andrej Kaluza / geluid: Erik Hof/ montage: Cil Bolanyos / research: Cabi Wojtiniak /
muziek: Rob Hauser / eindredactie Babeth M. VanLoo / lokale productie: Somporn Panyasatianpong, Panh

Xaysongkham / produktie-assistentie: Robert Weijs / produktie: Hof Fi mprodukties / ln co-productie met de

Boeddhistische Omroep / @ zor Hoffilm/BOS

Radio thema deze maand: geestelijke gezondheid
'Ooit 'n normaal mens ontmoet?' Zo luidde de slogan die stichting Pandora in 1974 op een spiegelposter op de

markt bracht. Gevolgd door de al even retorische vraag: 'En, beviel het?' lnderdaad, allemaal hebben wij onze

gekkigheden, angsten en depressies. Sommigen gaan naa( een psycholoog, anderen zoeken in het boeddhisme

verlichting voor dit psychische leed. Zacht, niet-oordelend, inclusief - het zijn aspecten van het boeddhisme die

helend kunnen zijn voor iemand die in de knel is geraakt. Feit is dat psychotherapie en boeddhisme in het

Westen een vruchtbare combinatie blijkt te zijn. Onze radioprogrammering staat daarom deze maand in het

teken van geestelijke gezondheid. Tal van vragen komen aan de orde. Wat is geestelijke gezondheid eigenlijk)
Hoe ziet de ideale persoon li.lkheid eruit volgens het boeddhisme) Hoe kijken westerse therapeuten tegen het

boeddhisme aanl Hoe integreren zij boeddhistische principes in hun eigen praktiikt Ook spreken we met de pas

gepensioneerde psychiater Detlef Petry die zijn leven volledig in dienst heeft gesteld van de meest zware psy-

ch iatrische gevallen.

Tenslotte aandacht voor de beoefenaars. Hebben zij inderdaad baat bij meditatie en boeddhistisch geinspireerde

gedachten) Of kun je met bepaalde gemoedstoesta nden toch maar beter bij de psychotherapeut aankloppenl

Jacqueline Oskamp, eindredactie radio

zot 1 1kt
r 5.oz - r 6.3o u

H E ]\,I ELSBREED

HOEZO 'LEVEN IN HET MOMENT'I
Han de Wit gaat weer een clichd te liif, dit
keer 'leven in het hier en nu'. Wat wordt daar
eigenlijk mee bedoeldl Hoe kun je leven

zonder dromen en idealen I

Meino Zeillemaker over de poEzie van

Chdgyam Trungpa, verzameld in de bundel
Fint thought, best thought. Naar aanleiding
van de televis iedocumenta ire Oazy Wisdom,

die de BOS op z oktober uitzendt.

Het Anton Pieck museum in Hattem toont de

originele illustraties die Moniek Peek maakte
voor Boeddha's beestenboek en Dikke moatjes.

Column: Ferry van Haastert.

Na r6.oo uur: vaak wordt gezegd dat je door
het boeddhisme een beter mens wordt. Zou
het daarom zo populair zijn onder thera-
peuten l Of heeft dat meer te maken met de

heersende cultus van het individu? Vragen

aan een contemplatief psycholoog, een boed-

dhistische leraar en een boeddholoog.

SLoTERDtJK VOLGENS TYDEMAN
ln het boekJa moet je leven veranderen roept
filosoof Peter Sloterdijk tot een spiritueel
reveil. De dreigende teloorgang van onze
planeet vraagt om aanpassing van onze

mentaliteit en levensstijl. Nico Tydeman legt

uit wat hem treft in Sloterdi.jks nieuwe boek.

Rochelle Crifrr'n zet zich in voor mensen met
chronische pijn en kwalen. Daarbij ontdekte
ze dat spiritueel welzijn minstens zo belang-

rijk is als lichamelijk welzijn.

Psychotherapeut Michael Tophoff over 'lnner
Force - Outside World', een grotendeels

nonverbaal seminar waarbij deelnemers hun

eigen spankracht en weerbaarheid ontwikkelen

zat 8 |kt
r 5.oz - r 6.3o u

HE[iIELSBREED

RADIO
vervolg pag 4

Detlel Petry



zot 15 okt
1 5.o2 - r 5.3o u

HEMELSBREED

zat 22 ,kt
r5.o2 - r6.3o u

HEMELSBREED

middels internal kung fu, martiale medi-

tatievormen en Sensory Awareness. Column:

Jotika Hermsen.

Na t 5.oo uur: recent Europees onderzoek

heeft aangetoon d dat 38% van de bevolking
met geestelijke problemen kampt. Wat is de

boeddhistische visie op geestelijke gezond-

heid en wat kunnen we als boeddhisten doen
om die te bevorderen)

ORYOKI TEGEN VERSPILLING
Culinaire programma's zijn razend populair,

vaak met gecompliceerde recepten waarbij
het best 'ietsje meer' mag ziin. Bij zen is
oryoki een rituele manier van eten die zowel

meditatief als praktisch is. Letterlilk betekent
het 'precies de juiste hoeveelheid'.

ln Een hel op aorde beschrijft de Tibetaanse
monnik Bagdro ziln verblilf in een Chinese
gevangenis. Een gesprek met vertalers

Dennis Barbion en Marijke Reynaart.

lmaginatie is een techniek die via innerlijke
beelden diepere lagen in de psyche kan bloot-
leggen. ,lan Taal over het belang..,an cp de
juiste manier contact maken met die beelden,
zodat ze kunnen worden geassimileerd.

Column: Lam Ngo.

Na r6.oo uur: prof. foop de Jong over zin en

doelmatigheid van transcu ltu rele psychiatrie,

alternatieve c.q. traditionele geneeswiizen en

de invloed van cultuur op het voorkomen en

omgaan met psychiatrische ziekten.

CNV WIL MEDITATIE IN DE CAO
Lizelotte Smits van het CNV pleit voor het
invoeren van meditatie op de werkplek. Met
de lokker van hogere arbeidsprod uctiviteit
heeft ze de werkgevers al om. Maar de drem-
pel is hoog - juist voor werknemers, die het

vaak softe onzin vinden.

Yvonne Rosman begon te mediteren in de

traditie van Durkheim en kwam via Hameed

ffi Filmfestival Europa. Column: Annewieke

Vroom.

Almaas in aanraking met'inquiries'. De

combinatie daarvan met meditatie heeft haar

werkwijze als psychotherapeut sterk beTn-

vloed.
Ook is er aandacht voor het Boeddhistisch

Na r6.oo uur: bijna dertig laar lang werkte

psychiater Detlef Petry met uitbehandelde
patienten, opgeborgen op de afdeling
langverbliff. Ziin aanpak resulteerde in

minder angst en eenzaamheid en meer zelf-

standigheid en creativiteit. Maar de markt-

werking rukt op. Wat zif n de gevolgen)

MEDITEREN IS GEEN WONDERMIDDEL
Volgens Ron Sinnige is mediteren zeker geen

oplossing voor alle kwalen en zelfs geen the-

rapeutisch instrument. Psychotherapie legde

blinde vlekken bloot waar hij met alleen

meditatie nooit achter was gekomen. 'Waar

het boeddhisme volledige bevrijding voor-

spiegelt, treh het een veel te grote broek aan.'

John Knieriem werd getroffen door een

burnout en een midlife crisis. Sinds hij rnedl-

teert, voelt hij zich stabieler en voelt hij meer

compassie voor zijn omgeving. Ooit kreeg hii

hulp van een psycholoog, maar inmiddels
weet hij zeker dat meditatie het pad vormen
dat hil wil gaan.

Chris Buytenhuis is chronisch depressiefen
kan niet zonder medicatie. Dankzij meditatie
kan hij tegenwoordig beter afstand nemen.

Hij wil nu zelf als therapeut hulp gaan bieden

bij burnout of depressie.

Na r5.oo uur: een gesprek met filosoof Coen

Simon over zijn essay'En toen groeven we

ons eigen graf, waarin hij wijst op bepaalde

risico's van het wettelijk regelen van

vrijwillige euthanasie.

zat 29 okl
r 5.o2 - r 6.30 u

HEMELSBREED

Chtit Buylenhuijs
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OP STRAAT EN IN AUSCHWITZ

Zondag r3 november zendt de BOS

de documentaire Op straat en rn

Auschwitz uit over zenmeester Bernie

Classman. Onder de naam Zen

Peacemakers zette hij talloze initia-

tieven op waarin daklozen, werklozen

en aidspati€nten structuur aan hun

leven kunnen geven. Ook opende hij

buurtcafds in wijken waar de bewo-

ners nauwelijks contact met elkaar

hadden. ln de caf6s ontmoeten dak-

lozen, rijken, professoren en kinderen

uit de buurt elkaar regelmatig. Alle

opbrengst gaat naa( de ontwikkeling

van n ieuwe in itiatieve n.

Kerngedachte bij Classman is de

eenheid van het leven de wereld als

een lichaam zien en er goed voor

zorgen.

Auschwitz-retraites
De titel van de documentaire verwijst naar de straatretraites die hij organiseert, en de

Au schwitz-retra ites die hij leidt. Tijdens zo'n Au schwitz- ret raite lezen deelnemers dagenlang

bij de gaskamers namen voor van de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog. ln zooS

maakte Schouten de documentaire Home Streel Home over Classman. Met Op straot en in

Auschwitz heeft Schouten veel meer een persoonlijk portret van de zenmeester gemaakt,

waarin Classman reflecteert op al ziin activiteiten om de mensheid een hand te reiken.

Palestina
Sinds Home Street Home is er een verandering gekomen in de manier waarop Classman, nu

72, zi)n loeddhisme beoefe n t.

Schouten: ,Naarmate hij ouder wordt trekt hii zich meer terug, en is hij vooral bezig om

anderen op te leiden zodal ze hun eigen projecten kunnen starten. ln Belgie en Duitsland

ziin er al mensen bezig die volgens zijn instructies en voorbeeld werken. Classman begeleidt

nog wel een hulpproiect in Palestina, dat hij heeft opgezet samen met mensen die hii

ontmoette bij een van de Auschwitz- retra ites. Maar ook hier probeert hij zo veel mogelif k de

mensen zelf het heft in handen te geven.'

Liefdadigheid op kleinere schaal
Na alle megaprojecten die Classman heeft geleid, keert hli nu terug naar hulp op het

persoonlijke vlak. Schouten: 'Hi1 houdt zich het liefst bezig met liefdadigheid op kleinere

schaal. ln de cafds die hij als ontmoetin gs ple kken heeft opgezet, staat hii het liefst achter de

bar, of doet hij de afi,vas. Deze vorm van 'de ander helpen' is in de kern niet anders dan de

hulp die hil door middel van zijn grote projecten biedt, maar het is opvallend dat hij het

liefst van mens tot mens werkt, zodat het effect van zijn hulp direct zichtbaar is.'

Uitzending Op straat en in Auschwitz. zondag tj november 14.ao uur' NED 2

?
clfo
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4

Laetitia Schoofs

wordt per t
januari zot z

hoofd televisie

bi,i de BOS.

Huidig
program ma-

directeur Babeth M. VanLoo gaat

zich meer toeleggen op haar eigen

filmprojecten. ln de eerste

BOSwijzer van volgend jaar stelt

Laetitia zichzelf voor. Kijk alvast op

onze websrte voor meer rnformatie.

BOS op IDFA

M aar liefst vier

coproducties
van de BOS

hebben hun
premidre op.het I
lnternatronal

Documentary Festival Amsterdam.

Over Canto, Of the grid, One fine
day en Nadia Tikt worden vertoond

van r9 t/m zt november.

www. idfa. n I

Achterbondag
Op de achter-

bandag op r

oktober gaf de

Amerikaanse

com pon ist en

Q Meredith Monk

m u ltimedia-a rtiest Meredith Monk
een workshop en een optreden.

Bekijk foto's en een video op

boeddhistischeomroep.nl/achter
ba nd ag



woe 2 nov
22.55 UUr, NED 2

zon 13 nov
'l4.oo uur, NED 2

herhaling zot 19 nov
to.oo uur, NED 2

don z4 nov
(herhalin g)

'l4.oo uur, NED 2

zon 27 nov
'r3.55 uur, NED 2

herholing zat 3 dec
o9.lo uur, NED 2

BURMA SOLDIER Lengte: 6o min.
Myo Mint is een Birmese soldaat die overliep naar het verzet. Zowel met ziin hart als met
zi,ln hoofd geeft hil inzicht in de politieke en psychologische macht, waarmee de geweld-

dadige junta zijn land terroriseert. Door zijn ogen krifgen we een zeldzame blik op een

dictatoriaal regime.

Wanneer hij in de burgeroorlog een arm, een been en vingers verliest, beseft hij dat hi.i zijn
volk allesbehalve dient. Myint opent een bibliotheek met streng verboden boeken, doet zijn
verhaal als ex-militair en demonstreert tegen het regime. Hij wordt gearresteerd en brengt
vijftien jaar door in gevangenissen, waarvan een groot deel in eenzame opsluiting. Na zijn
vriilating zoekt hij weer contact met zijn familie, die inmiddels asiel heeft gezocht in de

Verenigde Staten. Myint staat dan voor de hartverscheurende keuze zijn leven nogmaals

drastisch om te gooien en zijn vaderland voorgoed achter zich te laten.
www.boedd histischeom roep. nl/bu rma-sold ier
Regie: Nic Dunlop / met: Myo Myi.t Cho e.a. / productie: Ju ie leBrocquy, Annie Sundberg, Ricki Stern, Nic Dunlop

/ mo.tage: S read Kinnane / muziek: Pau Br il Tcamera: Michael Clowacki /elndredactie: Babeth M. VanLoo /

O 2of een coproduct e met de Boeddhistische Omroep Stichting

OP STRAAT EN IN AUSCHWITZ
zenmeester Bernie Glassman Lengte: 3o min.

De Amerikaanse zenmeester Bernie Glassman wil mensen uit hun 'mindset' halen, zodat ze

actie gaan ondernemen en de ander de helpende hand gaan bieden.
Dit doet hij onder andere met zijn stra atretra ites, waarbij deelnemers enkele dagen als

daklozen over straat zwerven. Hij leidt ook Au schwitz-retra ites: bij de gaskamers dagenlang
met honderd man de namen van de slachtoffers uit de Tweede Wereldoorlog voorlezen.
Ruim zo jaar geieden stichtte hij in Yonkers, New York een centrum voor werklozen,
daklozen en aidspatienten. Hij startte allerlei projecten waaronder een bakkerij. Die werd
later uiterst succesvol en zette miljoenen per jaar om, en bakt zelfs brownies voor het Witte
Huis. Alle winst gaat naar de ontwikkeling van sociale projecten.
De zenmeester is geboeid door de Arabische lente en probeert iets te doen met de beweging
die nu ook in Palestina ontstaat. Maar hij is het meest trots op het opzetten van cafds in
diverse landen waar thuislozen, rijken, professoren en kinderen uit de buurt regelmatig
samenkomen. Hij traint mensen die zelf projecten willen opzetten, maar het liefst doet hij de

afiras of serveert hii in de caf6s en soup kitchens. 'De mate waarin iemand verlicht is, is af te
meten aan in hoeverre deze persoon een ander helpt. Echt !siek helpt.' Dat is voor Bernie
Classman de diepere vorm van boeddhisme.
www. boedd h istisc h eo m roep. n l/op-straat-en-in-a u sc hwitz
Regie: Ceorge Schouten / rnet Bernie Classman, Eve Marko, Paco Lugovina Peter Cunningharn, Fleet Mar.rll, David

Perrin, Angello Martinel i, Lien de long en David Cooper. / camera: Bernd Wouthuysen / geluid: Martijn van Haalen

/ montage: Chris Ieerink / foto's: Peter Cunningham I rnat dank aan: Ari Setsudo P iskin / muziek: Harry de Wit en

Ceorge Schouten / e ndredactie: Babeth lvl VanLoo / @ BOS zori

MrJN REINCARNATTE bii rDFA FOCUS
De Tibetaanse leraar Namkhai Norbu en zijn zoon Yeshi proberen hun
het nageslacht te bewaren. Een vader-zoon drama van episch formaat.
www.boedd histischeom roep.n l/mijn-rei ncarnatie

MONIEK TOEBOSCH:
wie ik was voordat ik was Lengte: 59 min.
Moniek Toebosch, een multi-disciplinaire kunstenares met een engagement dat anno zorr
zeldzaam is geworden, is bekend door haar uitzonderlijke stem-performances. Met haar werk
in film, theater en kunst verwierf zij faam in binnen- en buitenland.
We zien Moniek met filmer Frans Zwartjes, die haar eind jaren zestig voor het eerst in ziln films
liet optreden, en door wie zij een nieuwe theatrale ruimte ontdekte. Met Michel Waisvisz, met
wie ze alle conventies overtrad van het muziektheater in de jaren zeventig. Haar stemperfor-

Lengte:82 min.
spirituele trad itie voor

Bernie Clossman in Polestina



zon 27 nov
ol.l5 uur, NED 2

mances maakten nog meer furore toen zij in Carr6 voor het Holland Festival vier legendarische

programma's Aanvallen van Llitersten presenteerde, live uitgezonden door de VPRO.

overal weet Moniek een happening van te maken die het alledaagse doorbreekt. Zelfs de

naderende dood weerhoudt haar er niet van door te gaan.

Regisseur Babeth VanLoo voelt zich als boeddhist op de proef gesteld wanneer zij hoort dat

Moniek Toebosch nog maar drie maanden te leven heeft. Ze start een zoektocht naar

vergankelijkheid in het werk en leven van Moniek Toebosch.

www.boeddhistischeom roep. n l/ mon iek-toebosch
Regie & croducent: Babeth M. vanLoo / rnei: lry'on,ek Toebosch, Frans Zwartjes, Trix Zwarties, Wles Toebosch, Rudy

Lu jters, L y van C nneken, Antje vor Craevenitz, Rud Fuchs / camera: Bernd Wouthuljsen, A exarder Oey 7 ge uid:

lvlartiln van Haalen / montage: Chris Teerink,r T uziekl Moniek Toebosch i'eindredactie: Kees Hln Babeth N'4 vanLoo /

geluids-mixage: Mark Clyrne 7'kleurcorrectie: Ruud de Bruyn / O zorr Een Boeddhrstische Omroep productie

TRANSHUMAN BIJ NFTA Filmlab Lengte: 23 min.

Filosoof Anders Sandberg weigert de dood als een va nzelfs prekend heid te accePteren.

Volgens hem zal het deze eeuw nog mogeli.ik worden om de geest in een comPuter te

uploaden. Hij is lid van een kleine groep die zich transhumanisten noemt. ln Transhuman zel

directeur Titus Nachbauer de wilde ideedn van deze groep uiteen. Terwif l hij hen probeert te

begrijpen, tikt de tijd door. Maar d6n ding staat vast: de toekomst komt eraan.

www,transhu mandoc.com
Regie: Titus Nachbauer / met: Anders Sandberg, Nick Bostrom, Arjen Kamphuis, Natasha Vita-l"4ore / producent:

Bart Le Bel e / camera: Sanne van Rossum / gelu d: casper van Deuveren / montaget saskia K ev ts / met dank aan:

Boeddhistlsche Omroep Stichting, Pelllcola, Storm Post Product on, Amcar Autoverhuur / O 2orr AHK,/NFTA

ru
Mercdith Monk

zot 5 nov
'r5.o2 - r 6.30 u

HEt\,,IELSBREED

zat 12 noy
15.O2 - r6.30 u

H EMELSBREED

zrlN BoEDDHISTEN NAVEL-
STAARDERS}
Van boeddhisten heeft de wereld weinig last.

Ze ziin immers vredelievend en houden zich

vooral bezig met zichzelf. Han de Wit gaat

deze maand in op de betrokkenheid van het

historisch en het hedendaags boeddhisme.

Tijdens de 'Dag van de Stilte' op 3o oktober
werd in Vlaanderen 'Cultuur van de Stilte'
gelanceerd, een bewustword ingscampagn e

rond de waarde van stilte, rust en ruimte voor
het leven van alledag.

Loi Krathong wordt in Zuid-Oost Azid jaarlijks

gevierd aan het einde van het regenseizoen

en de vastenperiode. ln veel tempels wordt

dan de Vessantara of Phra Wetsadon Jataka
gereciteerd, een verhaal over een van de

vorige levens van Boeddha. Column: Ferry

van H aastert-

Na r6.oo uur: Op r oktober was multimediaal
kunstenares en boeddhiste Meredith Monk te
gast bij de achterbandag van de BOS in het

Amsterdamse Com pagn ietheater. Monk, die

vooral bekend werd als stemkunstenares, gaf

er een lezing, een workshop en een concert.

KRITIEK OP BOEDDHISTISCHE
DOG MA'S
Nico Tydeman bespreekt Bekentenis van een

b oe dd histi sch atheist doot Steph en Batchelor.

ln dit autobiografisch geschrift stelt Batchelor

zich kritisch op ten aanzien van sommige

dogmatische aspecten van het boeddhisme,

zoals reinca rn atie.

Op r 9 november geeft Paula Voges een lezing

over beelden van de Boeddha in het museum

Nusantara in Delft. Nusantara richt zich al

honderd jaar op lndonesid en de historische

band met N ederland.

ln het Amsterdamse Tropenmuseum zijn

thangka's van Creetie Hoekstra te zien. Zii

vervaardigt haar rolschilderingen in uiterste

concentratie en werkt dan ook in een medi-

tatieve omgeving, op traditioneel Tibetaanse

wijze. Column: Jotika Hermsen

Na r6.oo uur: Sylvia Boorstein over de

helende kracht van compassie. Zij is medi-

tatielerares, psychotherapeut en mede-

oprichter van het Spirit Rock meditatie'

centrum in de V.S. Als geen ander weet ze de

verbinding te leggen tussen het boeddhisme

en de praktiik van alledag. Ze doet dat met

veel wijsheid, humor en prachtige verhalen.

BOEDDHISME EN LEVENSKUNST
ln Montfoort is de officidle Nederlandse

Taikoschool gevestigd. Je kunt er Japans leren

trommelen onder leiding van Giisbert Zwa rt

en Erwin Oudshoorn. Zij leggen uit wat het

verschil is tussen een drum en een taiko en

zqt 79 nov
r 5.o2 - r 6.30 u

HEMELSBREED

RADIO
vervolE pog 4

Anders Sondbery



zot 26 nov
15.o2 - 16.30 u

HEMELSBREED

wat de taiko met Je doet.
ln het Zwitserse Ziirich is tot r6 januari een

expositie te zien waar mystici uit christen-
dom, jodendom, islam, hindoeisme, taoisme
en boeddhisme met elkaar in verband worden
gebracht. Aan de hand van leven en werk van

veertig mystici wordt de zoektocht naar het
Absolute zichtbaar. Wat hebben Lao Tse,

Dogen, Rumi en Meister Eckhart met elkaar
gemeen en waarom inspireren ze nog altildl
Spiritueel cafd De Lachende Boeddha in

Couda is alweer een paar jaar open.
Oprichtster f ennie van der Meer wil zo ruimte
bieden aan ontmoetingen rond zingeving en

spiritualiteit. Column: Lam Ngo.
Na t6.oo uur: De nieuwste trend in zowel
filosofie als spiritualiteit is wat tegenwoordig
'levenskunst' heet. Deze stroming zegt gein-
spireerd te zijn door denkers uit de oudheid
als Eplcurus en de stoicijnen, en door
modernere fi losofen als Schopenhauer,
Nietzsche en Foucault. Ook Boeddha wordt
vaak genoemd. Opvallend is dat'levenskunst'
massaal omarmd wordt door humanisten en

inmiddels zowat de huisfilosofie van deze

beweging is geworden. Zijn er overeenkom-
sten met het boeddhistisch gedachtegoedl

GEVANGEN IN EIGEN CEEST
D16 Simons werd als kind seksueel, geestelijk
en lichamelijk mishandeld door zijn ouders

en vervolgens in opvanghuizen. En dat was

nog mau het begin. Twee mislukte
huwelijken en nog meer geweld volgden. ln

zijn autobiografie vertelt Simons hoe hij zich

met behulp van oosterse vechtsport en dito
wijsheid ontworstelde aan het dader/slacht-
offer synd room.
Als het over'De taal van volheid en de taal

van leegte' gaat, verwiist Ton Lathouwers

naar Hisamatsu Shin'ichi en Masao Abe,

twee hedendaagse zenfilosofen die een

belangrijke rol spelen in de dialoog tussen

boeddhisme en christendom.ln Kenotic God,

kenotic Christ behandelt Abe de samenhang

tussen leegte en liefde, in de taal van het

zenboeddhisme:'grote dood, groot

ontwaken'
Culinaire programma's zijn razend populair,

vaak met gecom pliceerde recepten waarbij

het best 'iets je meer' mag zijn. Bij zen is

oryoki een rituele manier van eten die zowel

meditatief als praktisch is. Letterlijk betekent

het 'precies de,luiste hoeveelheid'. Column:

Annewieke Vroom.
N a r 5.oo uu r: Een studiogesprek met leraren

uit verschillende tradities over de vraag wat

de huidige crisis betekent voor hun prakti;t<.

Maakt de crisis gewoon deel uit van samsara,

net als elke andere'waan van de dag', of
geeft ze aanleiding tot een meer geen-

gageerde vorm van boeddhisme, zoals door
sommigen wordt bepleitl

BOEDDHISTISCH FILMWEEKEND
ln een middeleeuws kerk.je in het dorpje Oostum, net ten noorden van Croningen wordt op
'r9 en 20 november een boeddhistisch filmweekend georganiseerd. ln de programmering

wordt aandacht besteed aan boeddhistisch engagement: naast Home Street Home over
Bernie Glassman (2oo3, zie voorpagina) wordt Dhomma Brothers vertoond, een documen-
taire over een m ed itatiep roject in Amerikaanse gevangenissen. Ook draait de documentaire
Fierce Light, over de zoektocht naar de combinatie van spiritualiteit en activisme.
Het weekend wordt georganiseerd door de Zen Spirit sangha, samen met mensen van

andere boeddhistische sangha's in Croningen. Het filmweekend is ook bedoeld als een laag-

drempelige ontmoetingsplek voor boeddhistisch en spiritueel geinte resseerden.

Voor informatie en aanmelden: www.zenspirit. nl

Gevangen
in eigen
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Programmablad voor Vrienden
van de BOS

IN HOU D
Leven op de spu llen belt
Programma te lev is ie

Nirvana

Programma rad io

BOS en VPRO

I

2,3

3,4

Somenwerking
De BOS

verhuist in

2o12 met een

onafhankelijke
redactie naar Villa VPRO. Alle
levensbeschouwel ijke om roepen

moeten namelijk van minister Van

Bijsterveldt aansluiten bij een van

de grote omroepen. Waarom kiest
de Bt)S voor de VPRO? aigemeen
directeur Certjan M ulder: 'We

voelen ons het meest verwant met
de programmering, de thema's en

de genres van de VPRO.'

Expeditie Celuk
Vorige maand
verscheen de

autobiografie
Expeditie Celuk -
een zoektocht naar

zin en zen van
filmmaker George

Schouten. Voor de BOS maakte hij
veel films, waaronder die met
Lucia Rijker. Maak kans op t van

de ro gratis exemplaren en kijk op
boed d h istscheo m roep. n l/actie

vpro

I .:1,,,,lirir,
U, 'tr rl;

De Leeuw: 'Sommige vrienden zeiden: "waarom laat je in je film geen beelden zien van die
boot die iedere maand naar Chana gaat, vol met afgedankte spullen, ofvan de fabrieken in
China, waar twintigjarigen 2t uur per dag voor onze consumentenhonger werkenl" Maar dat
we veel teveel spullen hebben, weet iedereen wel. Ik wilde juist laten zien wat het betekent
op h u is ka m ern ivea u.'
De Leeuw sorteerde alle spullen in haar Amsterdamse huis, en haalde het vervolgens hele-

maal leeg. Ze stalde al haar bezittingen - inclusief die van vriend en kind . uit in een grote
loods om ze goed te kunnen tellen, sorteren en stickeren. Voorbijgangers werden gevraagd:
'wie hoort bij deze spullen? Zou ie vrienden met hem kunnen zijn)'

Verrassende ove rv lo ed
Voor De Leeuw is spullen weggooien niet de oplossing. Zenmonnik Tom Hannes denkt daar
anders over: iedere dag doet hij juist ddn van zijn spullen weg, zoals hij vertelt in het radio-
programma Hemelsbreed op 3't december: 'Het wegdoen van spullen is geen zware praktijk.
ledere dag kom ik wel iets tegen dat ik eigenlijk niet meer gebruik, en ik ontdek steeds weer
in wat een verrassende overvloed we leven. lk ken de neiging heel goed bij mezelf om mijn
onrust te sussen door iets te kopen ofergens een koffie ofeen biertje te gaan drinken. Maar
tot mijn grote verbazing heb ik ontdekt dat door in plaats van iets aan te schaffen, iets weg

te doen, die onrust ook weg gaat. Het is niet een oefening in afstand nemen van dingen, het
is veel meer een oefening in wat het betekent om over spullen te beschikken.'

U)tzending Overal Spullen: jt ciecentber, t4.55 Ned z

lnterview Tom Hannes: jt december, t5.oo Radto 5. Kr1k verder irt het radio-overzicht

Extra aandacht voor het thema begeerte in ons radioprogramma Hemelsbreed en op Bodhitv.nl.

Ntet alleen het verlangen naar spullen komt aan bod, maar ook spirituele begeerte.

BOSUT/,lZER
BOEDDHISTISCHE
OMROEP STICHTING

LEVEN OP DE SPULLENBELT

Wat heb ik dit jaar gedaan) Wat waren de doelen die ik wilde stellenl Sommige mensen
ruimen aan het eind van het.jaar hun huis op om het nieuwe.jaar fris te kunnen beginnen.
Maar kunstenaar Judith de Leeuw deed dit wel heel drastisch: in haar documentaire Overal

Spullen, die de BOS uitzendt op 3t december, stelt ze zich voor de ambitieuze taak om al

haar spullen te tellen, te sorteren en te labelen. Elke trui, elk boek, elk papiertje, tot en met
de laatste in haar huis rondslingerende schroef.

Schoen tot op de zool
ontleed
De Leeuw (r98r) studeerde af aan

de Rietveld Academie. En spullen
houden haar al langer bezig. Voor
haar afstud eerp roject Mijn Schoen

ontleedde ze haar eigen gymschoen,
die bleek te bestaan uit maar liefst

57zz onderdelen. Ze traceerde de

Chinese fabriek waar de schoen
gemaakt was en ontdekte dat het

maken van €6n enkele zool 43
mrnuten ciuurt. Terug in Nederiand

i.' '-?ct;' ;r hcct rF;!)

werd met haar neus op de feiten gedrukt: moest
ik niet eigenlijk alles al)' Zo ontstond het idee

zag ze in de etalage dezelfde schoenen. Ze

ze de schoenen kopenl De vraag rees: 'heb
voor de film Overol Spullen.



zat 3 dec MON IEK TOEBOSCH: wie ik was voordat ik was Lengte:5e min.

(herhaling) Regisseur Babeth M. VanLoo gaat op zoek naar vergan keli,ikheid in het werk en leven van

09.25 uu r, uro z Moniek Toebosch.

www.boeddhistischeomroep.nl/mon iek-toebosch

zon 18 dec
23,35 Uur, NED 2

herhaling vrij 4 dec

P.tcr Blom met Piet ean llzendoorn

woe 21 dec
t5.o5 uur, rrreo z

herholing zat z4 dec
09.35 uur, NED 2

zat 31 dec
14.55 uur, NED 2

herhaling maa z jon
r4.3O uuI NED 2

vooRBrl DE TrlD
een portiet van Peter Matthiessen

PROFIEL PETER BLOM: bankier met idealen Lengte: 34 min.

Peter Blom is d irectievoorzitter van de Triodos Bank, de bank die wil bijdragen aan positieve

m aatschappelilke, ecologische en culturele veranderingen. Duurzaamheid en passie zijn de

trefiroorden bij alles wat Blom doet en zegt. Ook bij de bank waar hij werkt.

Toen na het begin van de crisis in zoog banken begonnen om te vallen, groeide de Triodos

Bank juist als kool. Niemand doet meer lacherig over de bank die in r98o begon als kleine

antroposofische ban k-met-idealen. The Financial Times riep Triodos in 2oo9 uit tot'meest
duurzame bank ter wereld.' ln zoto werd Blom gevraagd voor de Club van Rome. Het zoge-

naamde groene bankieren en de idealen van transparantie en duurzaamheid ziin inmiddels

gemeengoed.

ln een tijd waarin de wereldbevolking groeit en zich ongekende financiEle en ecologische

problemen onwouwen, ziet de bankier de toekomst positief in. Blom: 'Het zal ons meer

bewustzijn brengen. Dat het leven meer kwalitatief gestuurd moet worden dan kwantitatief.

Minder spullen dus, en meer kwaliteit.'
www. boedd h istischeom roep.nl/profi el-pieter-blom
Regie en samenstellirg: Dorothde Forma / met: Peter Blom / camera: Marco Nauta / geluid: Carla van der Meiis /
montage: Adri Roodenburg / productie: lasja Arian / eindredactie: Babeth VanLoo / O 2olr Boeddhistische OmroeP

Sticht ng

Lengte:53 min.

Peter Matthiessen schreefDa sneeuwluipaard, een van de meest gelezen reisboeken aller

tijden. ln Amerika werd dit verslag van een expeditie door de Himalaya in r 98o bekroond

met de Amerikaanse National Book Award. De bioloog, milieuactivist, wereldreiziger en

zenboeddhist blikt met filmmaker Pat van Boeckel terug op ziin bewogen leven. De B4-iarige

Matthiessen vertelt onder meer over ziin biizonder geanimeerde ontmoeting met de Dalai

Lama, zijn vondst van een reusachtig walvisbot en zijn tijd bii met sPeren oorlogvoerende

Papoea's, een halve eeuw geleden.

Een rode draad in zijn leven is zijn belangstelling voor het boeddhisme. 'l finished the

course', zegt hij gekscherend over zijn boeddhistische leerschool bij zijn sociaal gedn-

gageerde leermeester Bernie Glassmann. Zelf is Matthiessen inmiddels ook zenleraar, met

een openbare zendo in zijn tuin. Over zijn persoonlilke ervaringen met het zenboeddhisme

en de opkomst ervan in de VS schreef hii in r986 De ivier van de negenkoppige draok.

www.boeddhistischeomroep. n l/voorbij-de-ti jd
Regie/camera/montage: Pat van Boeckel / met: Peter Matthiessen / eindredactie: Babeth lvl. VanLoo /
productie/geluid: Karin van der Molen / muziek; Max Richter / met dank aan: Maria N4atthiessen, Adam Curvitch,

lan van Boeckel, leffrey Sewald / O 2or een Boeddhistische Omroep Stichting productie

OVERAL SPULLEN Lengte: 58 min.

Spullen zijn handig, nodig en onvermijdelijk. Ze maken het leven makkelijker. Maar het zijn

er veel en ze zijn overal: in het huis, op straat, in de zee en in ons hoofd. ln hoe we denken

over onszelf, over ruimte, over economie en over hoe we de maatschappil inrichten.

Judith de Leeuw besluit om haar huis helemaal leeg te halen, en al haar spullen te tellen, te

sorteren en een stickertje te geven. ln een proces vol ciifers, getallen en zoekende woorden

vallen vorm en inhoud op toevallige wijze samen. Een film over spullen met sPullen,

vanwege alle spullen. Over dat alles al voorhanden is. En over wat je moet doen als je

r4.ro uur, NED 2

Floris Deckers



ontdekt dat je in het bezit bent van een smeltende ijsbeer.

www.boedd histischeom roep.n l/overa l-s p u llen

Regie: Judith de Leeuw / camera: Rog er Timmermans, Diderik Evers / geluld: Carla van der Meijs, Mario Postma,

Johan Rompelberg I producer'. Manu Hartsuyker / montagei Jurjen Blick I muziek: Harry de Wit / eindredact e:

Eabeth M. VanLoo / mixage; Ronnle van der Veer, Erik Cr ekspoor / kleurcorrectie: Ramon de ]ong / producent:

Viewpo nt Productions, Valerie Schu t & Tamara Vuurmans / @ zotr een coproductie met de BOS

woe 21 dec
20.oo uur, via de kabel:

THEMAKANAAL SPlRlT24

2o.oo uur, online: WWW.SPlRlT24.N L

herhaling zat 24 dec
r7.oo uur, via de kabel:

TH EMAKANAAL S P lR lTz4

r7.oo uur, online: www.S PIR 1T24. N L

N IRVANA
Per januari 2ot2 stoppen helaas de Nirvana uitzendingen op themakanaal Spiritz4. De laatste

Nirvana gaat over de zesde editie van het BFFE afgelopen oktober.

Nirvana sprak met filmmakers fennifer Fox (My Reincarnation), Floris-Jan van Luyn fl-he Last

Frontier) en Naoki Kato (Abraxas). Ook panellid Takeshi Gotoh (directeur fapan-Euro-
Promotions) komt aan het woord over de vraag: Hoe gaan ,lapanners om met de ramp die

onlangs plaatsvond en wat zi.in de repercussies in de maatschappill Daarnaast een sfeer-

beeld van het festival, van de bezoekers en de speciale evenementen die er plaatsvonden.

HOE TE BEKI'KEN
Zit Spiritz4 in uw kabelpakket? Dan kunt u het op televisie bektjken. De uitzending is ook online te

bekyken op www.spiritz4.nl, maar alleen op het hierboven vermelde tijdstip.

NIRVANA 3

zot 3 dec
r 5.oz - r 6.3o u

HEM ELSBREED

rc
Jetry de Croat

Extra aandacht deze moand voor het thema

begeerte. Niet alleen het verlangen naor spullen

komt aan bod, maar ook spirituele begeerte.

EXPEDITIE GELUK
ln zijn boek Expeditie geluk onderzoekt
televisiemaker Ceorge Schouten nuchter en

nieuwsgierig de wereld van meditatie en stil-
teretraites. lndachtig het motto van zenleraar

Bernie Classman - 'help waar je helpen kan'

- adopteerde hij een Thais weeskind. ln ziin
inmiddels zevenjarige zoontje ziet Schouten

soms een kleine boeddha.

Waarom staan boeddhisten toch bekend als

een bijzonder vredelievend soort mensen, de

Birmese junta en de Sri Lankaanse monniken-
partij ten spi,itl Han de Wit vertelt hoe het zit.

Boeddhist en wetenschapper Jerry de Groot
(29) vertelt over ziin onderzoek naar minder
piinlijke vormen van mammografie.

De column is van Ferry van Haastert.

Na r6.oo uur: Verlangen is een belangrijke

driffueer in ons leven. Hoe kunnen we

'gedreven'blijven en toch niet gehecht raken

aan de objecten van ons verlangen) Daarover

psychiater Donca Vianu en filosoof en zen-

leraar Andrd van der Braak.

WAT NODIG IS

Volgens recensenten is Wat nodigis van Laura

van Dolron meer een zensessie dan een

theatervoorstelling. Niets doen, aandacht en

discipline zijn namelijk de sleutelwoorden.

Heeft de theaterfi losoof zich tot het boed-

dhisme bekeerd )

Nico Tydeman bespreekt Bergen en rivieren

van filosoof Ciovanni Rizzuto. Deze laat zien

dat de filosofie en het zenboeddhisme elk op

hun eigen manier de werkelijkheid proberen

te doorgronden. Maar biedt de literatuur ook

niet een interessa nt perspectiefl

Pieter Snijders-Mulder (36) ontwerpt interac-

tieve media en is mede-oprichter van 'Tegen

de stroom in'. Bovendien blogt hii regelmatig

over zijn ervaringen als boeddhist.

De column is van Jotika Hermsen.

Na r5.oo uur: Lhamo Dukpa en Namkha

Lhamo, beiden als zangeres verbonden aan

het koninkliik hof van Bhutan, kwamen vorige

maand naar Nederland voor een tournee met
folkzangeres Linde N ijland.

zot to dec
15.02 - 16.30 u

HE[,4ELSBREED

RADIO
vervolg pag 4

Jenhifet Fox



zat 17 dec
r 5.o2 - r 6.3o u

HEMELSBREED

zat 24 dec
r 5.o2 - 16,3o u

HEMELSBREED

BOEDDHA AMITHABA 

'ARIGRond tt december wordt de verjaardag
gevierd van de Boeddha Amitabha, de

Boeddha van het oneindige licht, heerser van

het westers paradijs en schepper van het
zuivere land, dat zich ten westen van onze
wereld bevind.

Cognitief neu roweten sch apper Paul van den

Hurk (29) over vipassana en de resultaten
van ziin onderzoek naar de effecten van

mi ndful ness.meditatie.

'Seigan boeddhistische grafontwerpen' is het
bedrijfvan Peter van Lune, opgezet om
consumenten te interesseren voor een boed-
d histisch vormgegeven graf.

Column ist is Lam Ngo.

Na r6.oo uur: Nel Houtman vertelt hoe is het
om de dochter te zijn van Taozen-leraar
Maarten Houtman en van Nora Houtman-de
Craaf, die lerares was in de traditie van Thich
Nath Hanh. Telf ging ze in de leer bij Craf
Durckheim en heeft in Zwitserland inmiddels
haar eigen sargha eri eerr prakiijk ais

'Leibtherapeutin'.

SPIRITUEEL MATERIALISME
Wanneer slaat verlangen naar verlichting om
in'spiritueel materialisme', zoals Ch6gyam
Trungpa het ooit noemde) En heeft verlich-
ting nog raakvlakken met kerstmis, ofi,vel het
'feest van het licht') Het boeddhistische pad

brengt in ieder geval 'goed nieuws', aldus
Ten kei Coppens.

Via Maurice B6jart kwam danser en cho-
reograaffoost Vrouwenraets (32) in aanraking
met het boeddhisme. Het scheelde niet veel
of hii was zelfs monnik geworden. ln zoo8
werd hij onderscheiden met de Prijs van de
Nederlandse Dansdagen voor jong en

aanstormend choreografi sch talent.
ln Waterkinderen, een documentaire over

kunstenares Tomoko Mukaiyama, stelt film.
maker Aliona van der Horst het oude taboe
op men stru atiebloed aan de kaak. Anders

dan het bloed van oorlog en geweld heeft

men stru atiebloed de potentie om nieuw
leven te schen ken.

De column is van Annewieke Vroom.

Na r 5.oo uur: Het boeddhistische pad begint
met dana (vrijgevigheid). Voor lekenbeoe-
fenaren wordt het zelfs gezien als de belang-
rijkste spirituele praktiik. Hoe laat dat zich
rijmen met het feit dat in het Westen vaak

betaald moet worden voor onderricht,
retraites en zelfs voor het lidmaatschap van

de sangha)

ELKE DAG IETS WEGGOOIEN
Sinds een jaar gooit zenbeoefenaar Tom

Hannes elke dag een voorwerp uit zijn
huishouden weg. Het maakt zif n leven letter-
lijk een stuk lichter. Een gesprek over
consuminderen, de ballast van bezit en de

zoektocht naar de essentie.

Sincis enkeie jaren beantwoorcit onze cyber-

monnik op de website van de BOS (levens).
vragen van kijkers en luisteraars. ln deze

uitzending maakt de cybermonnik zijn
debuut op de radio. Luisteraars leggen hem

per telefoon kwesties voor, waar hij ter plekke

op ingaat.

Er zijn boeddhisten die mediteren om hun
materi€le wensen in vervulling te doen gaan.

Hoe zit het dan met die verlichte staat die ze

wensen te bereikenl

Na r5.oo uur: Op t7 december opent in de

Rotterdamse Kunsthal de tentoonstelling
'Religie Nu'. Eddy Seesing fotografeerde

voorgangers van 70 verschillende geloofsge-
meenschappen in Nederland, elk in zijn of
haar liturgische en/of religieuze kledij.

zst 31 dec
'15.o2 - r5.3o u

H EMELSBREED

ilE
Tafi Hannes
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