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'Getuk ontstaat wanneer je dingen overgeeft. Daaraan word ik steeds

weer herinnerd als ik mijn Qigong oefeningen doe. Dan heb je dat
tijntje met boven.'
i]a)arF r Ili Aill'\-):

De geest moet dansen
Op dinsdag 7 januad maakt Bettine

Vriesekoop haar debuut als radiopre-

sentator van OBA Live, Een heel andere

tak van sport dan tafeltennis, maar in
haar mentale voorbereiding maakt de

voormalig Europees kampioene geen

onderscheid tussen sport en iourna-
Iistiek. 'Een taoist zou kunnen zeggen:

shen qi jing he yi. De geest en het hart
moeten op 66n liin zitten. Wat je daar

zelf voor kan doen is trainen, je goed

voorbereiden dus, maar als de wedstrijd

begint, dan moet het maar voor me

gedaan worden. Die vorm van overgave

wil ik ook bereiken tijdens een oBA live

uitzendinq: ik kan me goed inlezen,

oprechte interesse hebben in de gast,

maar daarna is het niet meer aan mij.

Dan moet ik het resultaat loslaten.'

Echte rust

Gelijkmoedigheid, helderheid en rust.

Het waren kwaliteiten die meteen

opvielen, toen Bettine begin jaren

Bett ne V'esekoop

tachtig voor het eerst in China kwam.

Daar ervaarde ze een enorm contrast

met het leven in Nederland. 'Wat ik zag

was dat mensen er echt stil zijn in hun
geest. Dat was geen luiheid of een door

het communisme ingegeven gelaten-

heid, maar echte rust en dat trof me.'

Zelf voelde Bettine zich echter totaal

ontheemd: 'Ik moest veel trainen, kon

door de taal weinig communiceren en

dat bracht veel angst naar boven. Alles

was onbekend voor me. Die situatie

vormde de basis van mijn fascinatie

voor het taoisme.' Voor haar betekende

dat: rust vinden in je hoofd, samen-

vallen met je iichaam. 'Wij zijn niet

anders dan een boom, dachten de

Chinezen duizenden jaren geleden al,

we vallen samen met alles en dus moet

je proberen om je niet afgescheiden

te voelen.' Legt Bettine uit. 'Deze +



manier van kijken zag ik overal terug in
die samenleving. Zo kreeg ik oolt tijdens

het trainen vaak te horen: het lichaam
moet denken, de geest moet dansen.

Draai het om en je komt bij de waarheid,

zo luidde de mantra, en dat heb ik in
mijn sportcarridre altijd met me meege-

dragen.'

Door de jaren heen is Bettine zich
meer gaan verdiepen in taoisme en

inmiddels beoefent ze zelf ook Qigong.
'Dan moet je wel heel gelukkig zijn',

concludeerde een journalist, door wie
Bettine ooit werd geinterviewd. 'Dat is

nou iuist niet waar ik naar zoek' was

haar antwoord. 'Geluk is voor mij geen

doel op zich en ik denk dat dit ook niet
het doel is van een boeddhist. De reden

dat ik Qigong beoefen is om helder-

heid te scheppen, achter dat geluk te

kijken en gelijkmoedig te blijven. Ik kan
natuurtijk getukkig worden als ik naar
mijn zoon kijk en zie dat het goed met

hem gaat. Maar de volgende dag zit hij
weer in een hormonale achtbaan en is

het gedaan met de vreugde. Alles ver-
andert constant, dus ik wit nergens een

etiket opplakken. Mijn zoon is er en

dat is het.'

Uit dit idee vloeit voor Bettine ook

het gegeven van de bodhisattva voort.
'Geluk ontstaat vooral wanneer je niet
met jezetf bezig bent, maar probeett om
iets voor een ander te doen. Niet dat het

me altijd lukt. want ik zit ook maar ge-

woon opgesloten in mijn lijf, maar jezelf

ontstijgen en bezig zijn met de ander
is toch waar alle religies en levensbe-

schouwingen uitelndelijk om draaien.

Als presentator van OBA Live en in de

bodhisattva- geest hoopt Bettine dan

ook een zo groot mogelijk publiek te

dienen. 'Het programma moet interes-

sant ziin voor zowel de boeddhistische

beoefenaar, als mensen die weinig van

boeddhisme weten. Daarnaast hoop

ik ook de boeddhistisch leraren aan

te spreken.'

Journalistieke urgentie

Wat kan de luisteraar ongeveer ver-

wachten? Standaard zal de live-uit-
zending drie gasten hebben. Naast de

columnist is dat iemand die middenin
het 'gewone nieuws' staat, maar ook

iets heeft met boeddhisme. Denk aan

iemand als Andrd Kuipers, die te gast

zal zijn in februari. Verder schuift in de

eerste uitzending Christa Meindersma

aan. Zij was 25 jaar geteden een van de

Nederlandse slachtoffers bij de eerste

Tibetaanse opstand en houdt zich

tegenwoordig nog steeds bezig met

de Tibetaanse kwestie. Daarnaast is ze

directeur van het Prins Claus Fonds.

'Precies die combinatie, mensen met

een maatschappelijke positie, maar ook

die affiniteit met boeddhisme, daar ben

ik naar op zoek', vertelt Bettine enthou-

siast. 'OBA Live moet een combinatie

worden van journalistiek en human
interest, maar de journalistieke urgen-

tie staat hoog op mijn prioriteitenlijst.

Ik vind het belangrijk om buiten het
Nederlandse boeddhistische wereldje

te treden. Om het maatschappelijke

en politieke debat over boeddhisme te

voeren, en te belichten hoe boeddhisme
over de hele weretd wordt beleden.

Dat soort onderwerpen maken een

boeddhistische omroep urgent.'

Word BOSfan op Facebook

Natuurtijk is de BOS ook op
Facebook aanwezig. Word ook
fan, en btrlf zo op de hoogte.
Niet atteen van wat de BOS doet,
maar ook van dagetijks nieuws,
updates, tips en [inks naar achter-
grond-artikelen. Ook internatio-
naal. Bovendien horen we graag
wat onze kijkers en [uisteraars
van onze programma's vinden,
en dat gaat zo nog makketuker.

fa ce boo k. com /bosrtv
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14:00 . NED2
Herhaling Zat lljanuari 09:50 . NED 2

Zondag

5 januari

Sunrise Sunset

24 uur met de dalai lama

Voor de fitmmakers was het een klein wonder.

de openhartigheid waarmee de dalai lama hen

gedurende 24 uur verwetkomde in zi.1n nabijheid.

Een dag die om drie uur 's ochtends begint, wan-

neer de spiritueel leider, na het tanden poetsen,

begint met zijn neerbuigingen. Een bezigheid

die hij moeiteloos aflost met een rondje rennen

op de hometrainer en een wandetingetje door

de huiselijke gangen. Maar de crew mag ook

mee naar buiten, voor de persconferenties,

het zegenen van petgrims en een dharmatatk

voor een grote groep boeddhisten uit Rusland

en Mongolie Om de dag te eindigen met op*

names in de'woonkamer van de Lama, waar

hil niet atleen mediteert, maar ook regelmatig

geniet van een natuurfilmpje, of 'BBC Wortd'.

ln deze informete sfeer komt ook nog even

het universum langs, onze plek daarin en de rol

van boeddhisme in de samentevinq

Zondag

t9 januari
14:00 . NED2
Herhating Zat 25 januari 10:00 . NED 2

Cees Nooteboom, pelgrim in Japan

Een tocht langs 33 tempets

Cees Nooteboom ging op petgrimage in Japan

en schreef daarover het boek Salgoku. Terug van

zijn reis verhaalt hij over zijn tempeltocht rond

Kyoto. De romanschrijver en reiziger noemt het

6dn van zijn meest indrukwekkende tochten.

de Japanse pelgrimage Saigoku. Niet netjes op

een lijntje tusser A en B, rnaar als een spinner-

web bevinden de 33 boeddhistische tempets

zich rondom de stad Kyoto, wat de tocht tot een

ware puzzel maakt. De westerse petgrim wordt

geconfronteerd met de onteesbare plaatsnamen

en vertrektrjden, eindeloze tempettrappen en

onbekende symboliek.

ln deze documentaire vertelt Nooteboom over

zijn ervaringen, puttend u t betangrijke fragmen-

ten uit het boek Salgoku, dat hij samen met zijn

partner, de fotografe Simone Sassen, maakte

Regisseur Pat van BoeckeI reisde af naar Japan

en maakte deze reis vanuit het perspectief van

Nooteboom. Zo wordt de k jker reisgenoot op

hun petgrimage. Welke vergezichten doernen op

Regie Vitaly Manski

Lengte 55 minuten

bosrtv.n[/sunrise-sunset

> op tv, onti^e en dvd

trEE@

vanaf de gtibberrge bergtoppen? En wat beweegt

de ontelbare petgrims op hun eenzame reis?

Regie Pat van Boeckel

Lengte 50 minuten

bosrtv.nt/saigoku

> op tv, onlne en Cvd
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Dinsdag

28 januari Bodhitv
19:00-20:00 . Radio 5

0BA Live

Presentatrice Bettine Vriesekoop zat zich even

moeten beraden op wat ze gaat bespreken met

haar veeizijdrge en bevtogen gast van de avond.

Met Herman Wrlffels kun je namelijk moerteloos

een rnarathonurtzend ng vuLten. De econoom

heeft een imposant verleden bij de Rabobank,

de Sociaal Economische Raad en de Weretd-

bank, maar maakt zich vandaag de dag vooral

sterk voor een duurzame samenLeving. Zo is hij

hoogLeraar Du urzaamheid en Maatschappetilke

Verandering aan de Universiteit Utrecht.

00:00-00:35 . Radio 5
Nacht van dinsdag op woensdag

Hemelsbreed

Marlous Lazalzai iedere laatste uitzending van

de maand terugbtikken op de boeddhistische

actualteiten. Verder een discussie voor de boed-

dh stische'flnproevers'. de moeder van atle

koans gaat er alover: Heeft deze hond boeddha-

natuur? Het antwoord rs bekend. Mu. We qaan

het nu niet hebben over Mu (Niets, Leegte, et-

cetra), maar over de vraag: wat is boeddhanatuur

eigenlijk? We schijnen er nametjk allemaal een

te hebben, en niet alteen wij, maar ook stenen,

stri.lkbouten en kwalLen

Geen tild om direct na twaatf uur's nachts laat

te [uisteren naar Hemelsbreed? Etke uitzending

staat ook op onze website. Abonneren op de

podcast is nog makkelijker want dan wordt elke

Jrtzend,ng automati5ch opgel-aato.

w ww. bosrtv. n L/podca st

Zarayda Groenhart. Foto. TaLentkitchen

Langs de lat van verlichting
Paramita's of perfecties verwijzen
naar de karaktereigenschappen die

nodig zijn om verlicht te raken.

Hoewel er later vier bijkwamen,

onderscheidt het Mahayana boed-

dhisme zes paramita's: vrijgevig-
heid, discipline, geduld, toewiiding.
meditatie en wijsheid.

Deugden die de bodhisattva -de
mens die streeft naar verlichting-

dient te perfectioneren om van

Samsara naar Nirvana te gaan. Nou

hoef je natuurlijk geen bodhisattva

pur sang te ziin om deze aangename

eigenschappen te bezitten en culti-
veren. Ook niet-boeddhisten en ja,

zelfs atheisten kunnen deugen. Of

toch. niet?

Vanaf januari legt Bodhitv
maandelijks een van de OBA Live

gasten of een andere bekende

Nederlander langs de lat van ver-

tichting. Wat voor plek hebben de

paramita's, bewust of onbewust

in hun leven?

n O-e - d ojor G'.)t.1,., t

Oni ne vanaf 6 tanuar 20lL ap
,"^,,',.v,,r"/ bcdh 1v nI

Cotofon
Alte aankondiginoen onde r voorb€ hou d

bosrtv.nlook voor clenllste l:v- en raC ouiizendingen

faceboo k.co m/ bos rtv er twitter.com/bosrtv

bodhitv.nl onze;on,;erensite facebook.com/bodhitv en twitter.com/bodhitv

Lristeren kan v a Radio 5, kabeter podcast bosrtv.nl/podcast

(O [en ui:gave var de BOS Boeddhist sche 0mro."p Stichi nq 2C14

Reda.tie Kitty Arends, Maurice Laparlidre, Monique Rutgers, Laetitia Schoofs

en Marijn van der Waa

Vormge,,, ng Teresa Borasino, Amsterdam

Druk Ruparo, Amsterdam

PJstfrus 61 T +11 (0)-i5 6171611 vv\,.n'r'.r b.srtv nl

12C0 AE I tv,-rs.r-n b3sGbcsrty n[ \rr',n\^.r oodhrtv rl

A* $.eos'w



Anne Kleisen neemt afscheid van de BOS
Het opr cf-ten ',,an Bodh tv, het

SChr]r,'sn r,'an'et bcer Ja. rk zitt,

het reg sseren van d verse BCS dcc-r-

n'entaires en het organ seren van

de eerste bceddha-flashmob n Neder-

[anC na zeven aar vaste d enst bj de

BOS mogen '.^/e wel zeggen dat An re
K.eise..lonq coeCdhist sch N ederla nd

op de kaart geeft gezet.

An^e (1979) stud eerde ant.cpclogie
en frlosofie en kwam n 2037 als pro

drctie ass stent b nnen bi. de BOS ,ql

sne. begon z.l met niet veel meer dan

een .ege,,vebsrte aen de op.icht ng

i,,a n Bodhltv. n ".orte tld verzamelce

ze een entaousiaste groe p jonge schri.-
\,,ers en v deomakers oil z cl- heen.

J,.--le,- ^aalle' Jr ..a'1e: 1, )

een ievendig pod u'n voorlonqe boed-

Ch s:en. waar boecdh srne op toegan-

keLi. ke wi]ze een gez cht kr lqt.
Datze.'ce,,v [de de maker n Hnne ook

voor de BOS ietevis e coer n 2010

b.or - _,i da.OO- ^e n r/e >(l].l].

OBA Live
Boeddhisme voortaan dinsdag-

avond live op radio 5

edere week een tve-talkshow verzor-

gen: het wordt een volstrekt n euwe

ervar ng voor de BOS Met de deelname

aan OBA Live staat de BOS Rad o aan de

vooravond van een grote verander ng

Eerst maar even de achtergrond: Radio

5 gaat op de scrop en dat betekent dat

de vertrouwde zaterdagmiddag per 1

januari kornt te vervallen. Dat had onder

ncrrale oms(a,loigreoen veroarnrrg'

naar de rarder va1 de o,og'am,].er ng

betekend. Tot er vrj onverwacht oO

d nsdag een ptek in het daqetlks u tqe-

va. docnnr'enta res.'vraar\,ian zil er

nm dCels acht op haar naan' heeft

stean. Zo maakte zl een pcrtret \,,an

fr1s.1 v-" 3urar"tor, en,,n;as de (ids ,y

Docs film Sarah's :';actti te z en op

C nekid, f-et D rA e. versch tLe.d-. Fest

vals wereld,,r,,.ld Tu:se n deze bedri vi_o

.e d door vve.kte ze aan -et boek Ja,

ik zitl dat rierschee'r bi A:oka. H errrcor

nterv ewde zij een qroep boedohisti'

sche jongeren die ocenharl,l spraken

ove r de pLaats van boe dCh sme in [.'rn

da_oeIi ks Le'",en.

Nlet dt ndru<v!ekkende porl'.lo
od1 - Jeb.5". 'l .-r S -
benen',,erder te gaar a.s TIm'nal.rer

er Schr1,",31 t4/l oecarken haar, -'n

wensen haar',,ae. suaces n haar
,,,e rc ere ca'riere

. rO -. ....o^|."l-'.'

zonden OBA Live vr j k|am. De BOS

tekende in en kreeq het qrcene llcht van

het zendermana gement

Hcoid .adio Maur ce LaparI dre 'We staar.

voor een grote uitdag ng. k begrjp dat in

het verleden is gezegd dat boedChisme en

de snethe d van Iive rad o n et samer gaan.

Het s nu het momenl orn te bewi zen dat

dat ,,"'/dI kan.'

ln het programma zullen beoefenaars

aan net woord komen rnaar ook n et

boedohlsten ats Herman Wrlffels en Andr-.

Kuipers. )e taatsie heeft toegezegd te

komen. "l'4et her,1 \^/itlen we van een

afstand naar de aarde ki ke,'r. E.) bereikie

hij nr een staat van verl cht ng al draaie']d

door de kosmos?'. a{dus Maurice.

BOS Radio btr.1t1 oon de ver:rorurde vooraf

opge ncrnen reportages uitzenden in

Henelsbreed, dat veri'u st naar de

naclt van dinsdag op vvoensdag 'Dat

was abso,uut het streven or'n een plek

te houden vocr [angere reporrages.

Al zat daI 3'oJrd'rrd v\e rdL\,cren

lengte en vernuizen naar de v.oege

nacht van cinsdag op woensdag.

3etuk<;g <Ln.e ook l-iste.er ,ra oe

webs te of de Boscast, onze Pcdcast."

OBA Live wardt iedere dinsCa.l cpge

nomen tn de apenbare BibLiotheei;

in Arnslerdam. Publiek is welkom in de

radtcstuc)ia op oe 'xerde etage.

,e e.(ee:s gta\s en.eser,c/e., s

niet nodig.



Dinsdag

21, januari
ag

januari

{-BOSRadio

19:00-20:00 . Radio 5

Dinsdag

7 januari
nsd

0BA Live

De 805 trapt het magazine 0BA Live af met

Christa Meindersma ats hoofdgast. De direc-

teur van het Prins Claus Fonds maakt zich naast

kunst en cultuur hard voor een andere zaak: die

van Tibet. Na haar studie biochemie reisde ze

over land naar Tibet en noemde die tocht een

eye-opener en inspiratiebron voor haar verdere

internationale loopbaan. Tijdens deetname aan

een protestman festatie in Lhasa werd ze in 1989

geraakt door een kogel

Verder schuift Tim van der Vtiet aan. Hij werkte

dertien jaar ats beurshandelaar op de Amster

damse effectenbeurs tot hij het roer radicaal

omgooide. Hij verliet de weretd van het grote

getd en startte een leven als zenboeddhist en

schrijver.

00:00-00:55 . Radio 5
Nacht van dinsdag op woensdag

Hemelsbreed

Wat is de invtoed van het boeddhisme in de

Nederlandse literatuur? Neerlandicus Jaap

Goedegebuure praat in de l{aand van de Spiri-

tualiteit over boeddhistische passages en

thema's uit beroemde schrijverspennen Verder

een experimentele rubriek. een boeddhistisch

soundscape met een actueeLthema.

19:00-20:00 . Radio 5

OBA Live

Ten tijde van schrijven was nog niet helemaal

duidelijk of haar aanstaande Noordpoolexpeditie

nu net vd6r of na deze uitzending zou vertrek-

ken. Maar we geven het een gerede kans dat ze

er deze avond is: ktimaatjournatist en beroeps-

avontuur Bernice Notenboom. Bij het grote pu-

bliek werd ze bekend door het VPR0-televisie-

programma Klimaatjagers. Daarin neemt.

Notenboom de kijker mee de wereld over op

zoek naar de gevotgen van de huidige klimaat-

veranderrng. 0ok Notenbooms band met het

boeddhisme zaI in OBA Live ter sprake komen.

00:00-00:35 . Radio 5
Nacht van dinsdag op woensdag

Hemelsbreed

Lang leek het erop dat het boeddhisme in Belgid

als officiele religie zou worden erkend. Dat had

betekend dat de overheid bepaaLde erediensten

zou gaan financieren. Maar helaas voor de Belgi-

sche sanghaleden en de niet-gebonden boed-

dhisten is dat ptan toch van de baan. Verstag-

gever Peter Meijwes votgde de kwestie en btikt

terug op een proces vol hoop en teteurstelting.

Was het puur een bezuinigingskwestie of is er

misschien toch meer aan de hand?

19:00-20:00 . Radio 5

OBA Live

Kunstenares Jannie Regnerus werkt en woont

in Noordwest-Friesland, waar het altijd waait en

de horizon ver is. ln haar beetdend werk is dat

ook te zien.Ook in haar boeken kijkt ze verder:

ze woonde in Mongolie en Japan en deed daar

nauwgezet verstag van.oosterse retigies ziin

voor haar een inspiratiebron. Vorig jaar ver-

scheen haar tweede roman 'Het lam', over drei-

gende dood, een slopende geneeswijze en de

troost die kunst biedt.

00:00-00:35. Radio 5
Nacht van dinsdag op woensdag

Hemelsbreed

Nog tot 2 februari is in Kunsthal KAdE in Amers-

foort de tentoonstetting NOW JAPAN te zien. ln

de'bijstuiter wordt gesproken van'zen-filosofie

ats f undamenteeI onderdeel van de Japanse

kunst'. Dat k[inkt tametijk vanzelfsprekend vanuit

Nederlandse ogen. Maar ktopt het ook. atsje

eenmaaI beseft dat zen in feite maar een retatief

k{eine speler is in het boeddhistisch [andschap

van Japan? Het land kenmerkt zich door veet

zuiver [and-schoten en vajrayana-boeddhisten.

Waar zijn zij gebleven? Ton Maas duikt in deze

kwestie.
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O Antoinette \aus kae

Verwijlen in het land
van niet-weten

Na dertig jaar onafgebroken
werken duikt hr1 binnenkort in

het grote niets. Voormatig BOS-

directeur Gertjan Mulder gaat

op wereldreis, zonder ptan of
doelstetting. Maar eerst btikt hij

nog even terug en vooruit.
op de toekomst van de BOS.

II.jCQ. R ITY AREND:

Het is eind 2012 wanneer het kabinet

haar plannen aankondigt om het bud-

get voor levensbeschouwelijke omroe-

pen terug te draaien naar nul euro. Niet

heel veel eerder is bekend geworden

dat Gertjan Mulder afscheid zal nemen

als directeur van de BOS. 'Net wanneer

het spannend wordt dus', als je het aan

Mulder zelf vraagt. Deze ontwikkeling

zou immers maar zo het einde kunnen

betekenen van de BOS als zelfstandige

omroep. 'Gelukkig ben ik niet gehecht

aan posi.ties, pluche of stoelen, maar blij
ben ik wel dat ik in dit politieke nood-

weer een rol blijf spelen binnen de BOS,

als adviseur van de directie.' )



En die steun heeft de BOS de komen-

de tijd hard nodig. Samen met andere

adviseurs en het huidige management-

team denkt Mulder mee over de toe-

komst van de BOS. Het gaat dan vooral

over de vraag hoe de BOS ook na 2015

boeddhistische content kan blijven
produceren en via verschillende kana-

len bij het publiek kan brengen. De BOS

zal op zoek moeten naar een bestaande

omroep, bijvoorbeeld de VPRO, die kan

intekenen op de boeddhlstisch-levens-

beschouweliike zendtijd. waarbij de BOS

zelf de programma's produceert en het

contact onderhoudt met de achterban.

Daarnaast overweegt de BOS ook buiten
de publieke omroep actief te worden.

Er zal nagedacht moeten worden over

de vraag wat er gedaan kan worden met

het programma-archief en hoe dat via

digitale kanalen wereldwijd verspreid

kan worden, Er zijn 27 miljoen Engels-

sprekende boeddhisten op de wereld en

die willen we ook bereiken. Daarvoor

moet er een antwoord komen op de

vraag hoe we dat technologisch gaan

aanpakken en hoe dat vervolgens

gefinancierd moet worden.

Hoe kijkt Mulder, ondanks de moei-

lijke situatie waarin hij de BOS heeft

achtergelaten, terug op zijn tijd als

directeur? Hij mag er dan voor zijn
gevoel niet in geslaagd zijn om Den

Haag te overtuigen van de toegevoegde

waarde van de BOS, met een brede

glimlach noemt hij ziin tijd bij de BOS

toch een 'aaneenschakeling van hoog-

tepunten'. 'Bij mijn aanstelting was

een van de kerndoelen om de cohesie

binnen het team te versterken. Ik ben
erg trots op de mensen die we hebben

weten aan te trekken. Mensen met
passie voor hun werk die het beste

proberen te doen in moeilijke omstan-

digheden.' Als kleine omroep moet
je zorgen dat de kennis en expertise
j.n een team zo evenwichtig mogelijk

verdeeld is, zodat niet atles afhankelijk
wordt van 6dn persoon. Kennis moet
worden gedeeld en doorgegeven en

ik zie dat dit wordt opgepikt door het

huidige team, Dat is ook altijd miin ide-

aa1 geweest: een organisatie moet een

organisme zijn, geen machine.'

Te midden van alle hoogtepunten,

zijn er ook dingen die Mulder beter had

willen doen. 'Ik vind dat ik te taat heb

ingezet op het crossmediaal samen-

werken. Denken vanuit thema's en dan

kijken wat je daarmee kunt binnen de

verschillende platforms. Ik zie ook dat

dit met de komst van Laetitia Schoofs

nu een stuk makkelijker gaat.'

Met een gerust hart gaat Gertjan dit
jaar dan ook op wereldreis. Zonder plan,

als reisgenoot van zijn partner, kun-
stenares Antoinette Nausikaa. Zij gaat

in het kader van een nieuw kunstpro-
ject onderzoeken wat het betekent om

in de buurt van een berg te wonen. Het

stel zal daarom zoveel mogelijk heitige

bergen bezoeken om daar steeds voor
een bepaalde tijd te verblijven. Wat zijn
rol in deze studie zal zijn weet hij nog

niet: "Ik wilde dit nu eens zonder ver-

wachtingen proberen te doen. Sinds ik
achttien ben heb ik altijd onafgebroken
gewerkt, dus de uitdaging is vooral om

dit nu eens niet in projecten en doel-

stellingen te gieten, maar te kunnen
verwijlen in het land van niet-weten.

Gewoon te zien wat er op me afkomt.'

De dalai tama in Mitaan, op 28.rur] 2012

in Tibet. Ook op politiek gebied.

Hij kwam in 2009 voor de Laatste

keer raar Nedertand en vanwege zi,n

enorme betekenis voor het boed-

dhisme en ook gezien zijn leeftud

vonden wij het wet weer tijd worden

voor een bezoek. Getukkig was hij

het daar mee eens.'

Dalai [ama komt naar Nederland
De dalai lama bezoekt Nedertand van

tien tot en rnet dertien me 2014 op

uitnodiging van de st chting 'Bezoek

Dalai Lama'. Pauta de Wys, voor-

zitter van de stichtlng, zegt dat hlj

graag naar Nedertand komt. 'Vanaf

het begrn van zijn batlingschap in

lndia zt.;n organrsaties hier betrokken

geweest bU de gebeurtenissen
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24:20 . NED2
Geen herhaling

Zaterdag

1 februari

How to Describe a Cloud

Speetfrtm

Wanneer haar moeder blind raakt, wordt een

jonge muzikante piotseting gedwongen haar

grootstedelijke cocon te vertaten en terug te

reizen naar het kleine eiland waar ze opgroeide.

Daar botst haar wetenschappetijke benadering

van blindheid, waarbij ze op doktersadvies de

weretd in woorden aan haar moeder voortegt,

met de spirituete benadering van haar oude

moeder. Deze stett dat ze de weretd om zich

heen weliswaar niet meer ziet, maar nog attijd

evengoed aanvoett

Zondag

2 februari
14:00. NED2
Herhaling zat 8 februari 09:30. NED 2

An Uncommon King

Leider van een verlichte samenlevrng

Sakyong Mipham Rinpoche bekleedt een paar

bilzondere posities tegetijkertijd Hil is hoofd van

Shambala, een van de meest toonaangevende

Tibetaans boeddhistische bewegingen in het

Westen. Daarnaast wordt hij gezien ais de incar-

natie van een betangrijk boeddhistisch leraar uit

de 19e eeuw, en is hij ook nog eens zoon van

Trungpa Rinpoche. Maar toch, het meest on-

gewone aan de.jonge Tibetaans boeddhistisch

leraar,s welticht wel dat hij zo gewoon is.

Sakyong is pas acht wanneer het gezin verder

naar het Westen trekt. Hier wordt hi.j intensief

opgeteld binnen het Tibetaans boeddhisme en

ziet hil de ster van zijn charismatische vader

Zouden de sciencefictlontekeningen van de

voormaliqe wetenschapper met wie de dochter

in de stad flirt, een middenweg kunnen bieden?

rijzen als boeddhistisch leraar, en ats oprichter

van Shambala, de organisatie waarmee z.jn

vader het Trbetaans boeddhisme in het Westen

verspreidde. Een portret van een konlng die niet

zozeer onderdanen heeft, maar beoefenaars.

Van een [eraar die niet alteen persoonlilke bevril-

ding nastreeft, maar zich des te meer inzet voor

een vertichte samenleving ats geheel.

Reg e David Verbeek

Lengte 80 minuten

bosrtv.nl/how-to-describe-a-cloud
> op tv

tr

Regie Johanna Lunn

Lengte 60 minuten

bosrtv. n l/a n -u n com mo n- king

> op tv, ontine en d',,d

trEE@
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Dinsdag

25 februari Bodhitv
19:00-20:00 . Radio 5

OBA Live

N4et de zeer belezen en liberale zenteraar

Ton Lathouwers kun je moeiteloos een uitzen-

ding vulten.Ook zatJan de Cock aanschuiven.

De Vlaming reist de weretd af om zich

vrilwiltig op te stuiten in de meest ettendige

gevangenissen. Op die manier vraagt hij

aandacht voor de teefomstandigheden achter

de tralies. Ook leerde hrj daar de kracht van de

vipassana-meditatie kennen.

En op deze ptek herhaten we graag onze oproep:

kom ook eens tangs tijdens de live-uitzending

in de openbare bibtiotheek in Amsterdam. De

entree is gratisl

00:00-00:35 . Radio 5
Nacht van dinsdag op woensdag

Hemelsbreed

Acupunctuur en geneeskrachtrge kru denmeng-

sels zijn naast de qigong bewegingsleer en

tuina-massage de meest bekende verschijnseten

van de traditionele Chinese geneeskunde die

ook in Nedertand groeit ln poputaritert. Er zijn

steeds meer aanwijzingen dat deze methodes

en technieken ook voor de moderne westerse

geneeskunde nreuwe oplossingen kunnen

bieden. Kris Oosting heeft sinds 2005 een prak-

ti.1k in acupunctuur en Chinese fytotherapie

Hij is hoofddocent van de opteiding Chinese

Kruidentherapie aan de Qing-bai academie en

medeoprichter van het TCM Classics Research

lnstitute ls dit optossing voor de atsmaar rllzer -

de gezondheidskosten?

De crisis ats uitdaging voor
Generatie Y.

"En?" Ze slaakt een diepe zucht. "Dit

was mijn tweede gesprek. Ik mag

terugkomen om onbetaald een

proefdaq te draaien, ze hebben

nameliik meerdere kandidaten."

Mijn huisgenootje heeft een master

BOS 
Posr:c..rs 61

1200 AB tl lversu rr

Colofon
ALle :ankondiqrnqen onder voo,behcud

bosrtv.nl ook,,,oor gen^iste tv en rad ouitzendingen

lacebook. co m / bo s rtv e1 twitte r.co m /b o s rtv

bodhitv.nl onze jonqerensrte facebook,com/bodhitv er twitter.com/bodhitv

rLr steren (an via Radio 5 kaceI en pcdcast bosrtv.nt/podcast

.[i Een urtgave r;an de BOS Boeddh stische 0m,oep Stichting, 2014

Redac:.e Kitty Arends, Maurice Lapartidre, Monique Rutgers, Laetitia Schoofs

en Marijn van der Waa

Vormqev ng Teresa Borasino, Amsterdam

Druk Rupa ro, Amsterdam

Kunst & Cultuur gedaan en

ze solliciteen naar een horeca

baantie in Amsterdam. Zetfs dit
bliikt een grote uitdaging te zijn
geworden.

Het is crisis en ook hoogop-

geleide jongeren ontkomen er

niet aan. Anne Mol interviewt
leeftijdgenoten over dit onder-

werp, maar zoekt ook raad bii

Varamitra, verbonden aan Boed-

dhistisch Centrum Haaglanden,

en Petra Hubbeling, zwervend

boeddhistisch monnik en docent

Business Spiritualiteit. Hoe kij-
ken zij aan tegen de crisis?

^.-^r)nL ne vAaA- itl anlrar oa

www.bodhitv.l

f +3L i.0)35 57l LFrII vvww trosrlr,.ni

bos@bosrtv nI urw,.rv bod h itv. nt

A$$'w



Crisis als
voedingsbodem
Voorafgaand aan de B0S Boeddhadag in 2015 sprak BOS-directeur

met het oog op de campagne die votgende maand van start zalgaan.
Een greep uit de toespraak.

Voedingsbodem

Maar we zouden geen boeddhist

zijn, als we ook geen kansen zouden

zien. Deze situatie is een aanleiding

om vooruit te komen. De BOS ziet

de huidige situatie a1s de voedings-

bodem om te groeien naar een ster-

kere organisatie. We zullen daarvoor

Laetitia Schoofs over de rol van de Boeddhistische Omroep in de de eisren inkomsten via de stichtins
samenleving. Woorden die ook na de Boeddhadag actuee[ zijn, zeker vrienden van de Bos uit moeten

bouwen, zodat we minder afhankelijk
zijn van de politiek. We vragen u, mocht

u nog geen vriend zijn, dat te worden,

of anderen daartoe aan te sporen die

onze programma's een warm hart
Algelopen iaar is de BOS door een de zichzelf bevestigende angstcultuur. toedragen.

aantal politieke besluiten in storm- Daarom is het zo piintijk dat juist nu,

achtig weer terecht gekomen. De wind door het kortetermijndenken van de Er komen dus gouden tijden aan, niet
is nog niet gaan liggen. De BOS verricht politiek, de levensbeschouwelijke om- direct in de betekenis van geld, helaas,

met een kleine(re) bezetting hetzelfde roepen riicksichtslos per 2016 worden maar goud in nieuwe ambachtelijkheid

\rerk en het politieke klimaat is ons niet opgeheven. We staan voor problemen en ambitie om een sterke boeddhis-

De sympathie voor het boeddhisme plannen er nu uitzien is het betreurens- De volledige versie van de toespraak

neemt ondertussen nog steeds een waardig dat de BOS een speelbal van staat op: www.bosrtv.nl/speech

vlucht. De tuinkabouter in Duitsland de politiek dreigt te worden.

heeft plaats moeten maken voor het

boeddha-beeld, de meest gelezen tijd- lntui'tieve inzichten

schriften schrijven over boeddhistische De Boeddhistische Omroep draagt
principes als karma, tv-programma's bii aan het pluralisme en de culturele

richten huizen van kijkers in volgens diversiteit binnen het mediabestel.

de principes van zen, en cursussen Het hedendaags publieke debat over.

mindfulness worden opgenomen in de rol van religie in de samenleving en

gunstig gestemd.

Tuinkabouter vs boeddhabeetd

zorgverzekeringspakketten.

Boeddhisme is hip en actueel.

Ego-cultuur

waar langetermijnoplossingen voor tische programmering neer te zetten.

nodig zijn die ver over kotzittende Voor de komende twee jaar en daarna.

kablnetten heen reiken. Zoals de

binnen de publieke omroep is echter

onbevredigend. Te vaak blijft de dis-

cussie beperkt tot een smal begrip van

religie, dat is gebaseerd op de westerse

En toch... hoewel het soms tijkt aisof monotheistische godsdiensten en

boeddhisme een modegril is, haakt voorbij gaat aan het boeddhistische

het aan bij een groeiende behoefte gedachtegoed.

van Nederlanders. Aan een filosofie

die iets vertelt over het tiidsgewricht Onze programma's dragen alternatieve

waarin ze leven en aah vaardigheden manieren aan om na te denken over

hoe daarmee om te gaan. Boeddhisme het leven. Over hoe om te gaan met de

is een beoefening. een filosofie die in problemen die we in het leven tegen-

tijden van crisis veel te bieden heeft. komen, met als doel het bevorderen van

Het biedt een ander geluid op de waan intuitieve inzichten. Een breed publiek

van de dag, de bloeiende ego-cultuur, is op zoek naar zingeving en spiritueel

de breed uitgemeten doemscenario's, voedsel.

het hedendaags cultuurpessimisme en
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Dinsdag

4 februari
19:00-20:00 . Radio 5

OBA Live

Sinoloog Kristoffer werd in 1968 in Taiwan

als eerste westerting bevestigd als taoistische

meester. Met hem gaan we het hebben over

de oosterse manier van denken, de Chinese

tegenstetling van yin en yang, lichaam en geest

en de opkomst van het boeddhisme in dat

immense [and.

Verder zal tafeldame Geertje Couwenbergh

het dagetijks teven en de actualiteit bekijken

door een boeddhistische bril.

00:00-00:35 . Radio 5
Nacht van dinsdag op woensdag

Hemelsbreed

Het eerste deetvan drie korte portretten van

gewone en minder gewone Nederlandse

boeddhisten. Deze zijn tot stand gekomen in

samenwerking met de Fontys Hogeschoolvoor

Journalistiek in Titburg. De studenten zijn voor

de B0S op zoek gegaan naar beoefenaars die op

een bijzondere manier tot het boeddhisme zijn

gekomen. ln dit eerste deelChristiaan Koopman

wiens hart ktopte voor het boeddhisme, maar die

zijn dagen doorbracht in een Christetijke omge-

ving. Dat ging niet altijd optimaaI samen.

Daarnaast een reportage over het fenomeen

'stadsverlichting', Hoe kun je bijdragen aan een

betere weretd? Heelsimpet, ga bij iemand thuis

met vrienden en bekenden samen een uurtje

mediteren. 0f is dit wat alte simpel voorgesteld?

bruari
19:00-20:00 . Radio 5

OBA Live

We zijn blij 'onze boeddhistische professor'

PauI van der Vetden te verwetkomen op

de vierde etage van de Openbare Bibliotheek

Amsterdam. Aan Van der Velden stetten we graag

atonze vragen die ons attijden wakker houden.

Hoe zit dat bijvoorbeeld nu met dat gewrijf

en geschuur tussen alte verschillende boed-

dhistische stromingen? Kunnen die niet gewoon

samen? Of heeft het (westers) boeddhisme

trekjes van het protestantisme met haar kerk-

scheuringen?

Daarnaast schuift Gert-Jan van Schaik aan. Hi.i

is een humorvotle psychotoog en adviseur die

bekendheid verwierf met zijn boek 'Excetleren

in je werk.' Hij is net terug van een retraite van

drie.jaar, drie maanden en drie dagen. Zo lang

opgesloten zitten in een ktooster... tot wat voor

inzichten komt een mens dan?

00:00-00:35 . Radio 5
Nacht van dinsdag op woensdag

Hemelsbreed

Het tweede van drie korte portretten van

gewone en minder gewone Nederlandse boed-

dhisten, gemaakt door studenten van de Fontys

Hogeschool voor Journalistiek in Titburg.

Dinsdag

18 fe
Dinsdag

11 fe bruari
19:00-20:00 . Radio 5

OBA Live

Hoe overzichtetijk het leven in de ruimte kan

zijn, zo hectisch en druk is zijn aardse bestaan.

De agenda van astronaut And16 Kuipers is na-

metijk van boven tot beneden votgekrabbetd.

Presentator Bettine Vriesekoop en de astronaut

gaan onder meer in gesprek over verlichting.

Want als je zo om de aarde cirkelt tijkt dat toch

wel hdt moment waarop het kan gebeuren.

00:00-00:35 . Radio 5
Nacht van dinsdag op woensdag

Hemelsbreed

Behatve in Japan en Taiwan wordt parinarvana,

de herdenking van het overlijden van de

Boeddha, ook door westerse boeddhisten

in ere gehouden. Zo staat de sangha van Boed-

dhistisch Centrum Amsterdam etkjaar stiI bij

dierbare overtedenen en onze eigen vergan-

ketijkheid. over Bhutan hoor.je enkelgoeds,

tijkt het wet. Het Bruto Nationaat Getuk is een

vermaarde methode om het geluk in het land

te meten. Dat is een mooi gegeven, maar toch

wonen er in Harderwijk Bhutanen die vanwege

hun Christetijke getoofsovertuiging uit Bhutan

zijn gevlucht. Ze wonen nu aI tien jaar in

Nederland. Bhutan kent het boeddhisme als

staatsgodsdienst en andere geloof sovertui-

gingen worden er volgens het echtpaar Basnet

niet echt getolereerd. Hoe zit dat plecies? 0p

zoek naar de rafetrandjes van het koninkrijk in

de Himalaya.

Geen tijd om direct na twaalf uur 's nachts laat

te luisteren naar Hemetsbreed? Elke uitzending

staat ook op onze website. Abonneren op de

podcast is nog makkelijker: want dan wordt etke

uitzending automatisch opgehaald.

www.bosrtv,nt/podcast
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Je hebt getijk,
dit is heel eng pap!

HoeweI het in onze maatschappij

haast ondenkbaar is, was een leven

zonder tv tot voor kort de normaalste

zaak in Bhutan. Pas ln 1999 deden

televisie en internet daar hun intrede.

In de documentaire Happaness die

de BOS op vijf maart uitzendt volgt
regisseur Thomas Balmds de achtjarige

boeddhistische monnik Peyanki,

Het is 1999. De Bhutaanse koning Jigme

Singye Wangchuk spreekt zijn volk toe

met goed nieuws. Hij heeft de regering

geadviseerd om belasting op persoon-

lijke inkomens af te schaffen. "Dit zou

jullie gelukkig moeten stemmen", zegt

hij, maar het publiek blijft muisstil. Pas

wanneer de koning aankondigt dat hij
televisie en internet in Bhutan zal intro-
duceren, barst de menigte uit in applaus

en luid gejuich. "Niets dat ik tot nu heb

gezegd kon een applaus van jullie weg-

dragen. Ik moest ,ullie er eerst televisie

en internet voor geven."

af komstig uit Laya, het laatste dorp

dat onlangs is aangesloten. Peyangki's

moeder is weduwe en heeft haar broer

opdracht gegeven een yak te verkopen

en van de opbrengst een televisie aan

te schaffen. Wanneer hij met het toestel

terugkeert blijkt het ding niet te werken.

Met schaamrood op de kaken vertett hij
dat de tv van de ezel was afgedonderd. ->



Opnieuw wordt hij erop uitgestuurd.

maar ditmaal mag hij zljn neefje

Peyangki meenemen op zijn odyssee.

Het klooster waar de jonge monnik
verblijf t is op een enkele monnik na

toch verlaten, dus ook Peyangki kan

er wel gemist worden. De reis naar de

hoofdstad Thimpu levert ditmaal een

werkende televisie op. En al snel zien we

de hele familie met opengesperde ogen

naar het llikkerende toestel staren. De

kinderen in hun traditionele kleding,

hun ademloos kijkende ouders, de tan-

deloze oma's: ze lijken overweldigd.
'De liefde voor televisie is intens

onder Bhutanen', vertelt regisseur

Thomas Balmas, aan de telefoon vanuit
woonplaats Parijs. 'ln de grote steden

heeft etke winkel. cafe en restaurant

drie televisies continu aanstaan. Ik
vond het angstaaniagend om te zien

hoe de mensen veranderden in een

soort zombies. Ze zien vooral porno en

gewelddadige worstelwedstrijden. Een

bloemlezing van de grootste bagger op

deze planeet.'

Bhutan is een van de minst ontwik-
kelde landen ter wereld. Er is nauwelijks

industrie en elektriciteit was lang geen

vanzelfsprekendheid. Hoewel de koning
tijdens de eerder genoemde speech een

lachje op ziin gezicht niet kan onder-

drukken, waarschuwt hij zijn volk ook:
"TV en internet brengen ons informatie
die zowe'l schadelijk is al.s nuttig voor
ons land. Daarom moeten we zeer

voorzichtig en kieskeurig zijn in het

qebruik van deze nieuwe bronnen." Het

adagium in het overheersend boed-

dhistische iand luidde immers dat tv en

andere media de geest vertroebelen. De

Bhutaanse pers is de afgelopen vijftien
jaar dan ook zeer kritisch geweest over

de impact van het nieuwe medium.

Naast Leeglopende kloosters, waaronder

ook het klooster van Peyangki. zou er

een abrupte stijging van het nog steeds

bescheiden aantal misdaden ln 2002 te

zien zijn geweest. Jongeren weigeren

klederdracht te dragen en zoenen zo-

maar op straat en er is minder aandacht

voor boeddhistische rituelen.

Het zou allemaal door televisie komen,

zo schrijft men.

Wetenschappelijke bewijzen zijn er

nog niet, maar Balmes is ervan over-

tuigd dat moderne televisie een des-

tructieve werking heeft op onze denk-

vermogens.'Veel programma's hebben

het razende ritme van commercials

overgenomen, waardoor je hersens het

vermogen verliezen langere verhalen te

bevatten', zo tuidt zijn overtuigrng.

Balmas hoopt dat kijkers door Happi-

ness 'hun verstandhouding met televi-

sie heroverwegen. Als kind was hij 'ver-

slaafd' aan het medium. Van die daqen

voor het scherm heeft hij achteraf zo'n

spijt dat hii tien jaar geleden, toen zijn

eerste kind werd geboren, een radicaal

besluit nam. Hij maakte van ziin huis

een soort Bhutan, zonder computers

en zonder televisie. Zi.ln kinderen zijn
daarmee een uitzondering op school,

wat een hoop vragen oproept bij zijn
kroost. 'llappfness is eigeniijk mijn
antwoord aan hen. En dat werktl' zegt

Balmes enthousiast. In november narn

hij zijn kinderen mee naar het IDFA,

voor de premidre van lfappiness. Vooral

de laatste beelden, waarbij Peyangki en

zijn famllie als zombies voor de tv zit-

ten. maakten indruk. Zijn dochter zei na

afloop: 'je hebt gelijk, dit is heel eng pap!

Ik snap nu waarom we van jou geen

televisie mogen kijken.'

BOS Gemist

Alice Walker: Beauty in Truth

Het aangrijpende verhaaI van een buitengewone vrouw. Alice Watker werd

geboren in een kartonnen hut in de katoenvelden van Georgia, in het zuiden

van de Verenigde Staten en groeide uit tot een van de betangrijkste schrijvers

van de 20e eeuw. Ats eerste zwarte vrouw won Atice Walker de Putitzer Prize

for Fiction, met haar unieke toman The Color Purple, een universeel verhaaI

over onderdrukking en emancipatie en niet eens zo verschitlend van Watkers

eigen leven. Deze documentaire geeft een diep inzicht in het leven en de

kunst van deze schrUfster, rebeten sociaal hervormer.

Reg ie Johanna Lunn

> online te zien op

bosrtv.nt/atice-watker



4-BOS Tetevisie
Zondag

2 maart
14:00. NPO2
Herhaling zat 8 maart 09:30 . NP02

Woensdag

5 maart
25:00. NPO2
Herhaling zat 15 maart 09:10. NP02

Happiness

Het laatste dorp in Bhutan zonder tv

Hoewelhet in onze maatschappij haast ondenk-

baar is, was een leven zonder tv tot voor kort

de normaatste zaak in Bhutan. Het is een van de

minst ontwikkelde [anden ter wereld. Uiteindelijk

deden in 1999 tetevisie en internet hun intrede.

ln het laatste dorpje dat werd aangestoten woont

de achtjarige Peyangki, een dromerige eenling

en boeddhistische monnik. Zi.jn oom wileen

televisie kopen. Er zaleen driedaagse reis naar

Thimpu, de hoofdstad van Bhutan voor nodig

zijn, en Peyangki mag mee. Voor het eerst komt

hij in de grote stad. "Verwachten jultie dat tele-

visie je getukkig zaI maken?", vraagt de lama aan

de laatste vijf monniken in Peyangki's klooster.

Een voimondig 'ja' is het antwoord. De prachtige

The 0ptimist and the Buddhist

Compassie tegen wil en dank

Hoe helpje iemand die niet geholpen w I

worden? En moet le dat uberhaupt wel witlen?

Met die vragen krijgt filmmaker Noam Pinchas

te maken, ats hij na tien jaar radiostilte zijn

jeugdvriend weer ontmoet. Noam probeert zijn

oude jeugdvriend te redden van een passief

natuurshots spreken meer dan de mensen in

deze documentaire, waarmee Thomas Batmes

zijn filmische documentairestilt - zoats hil in

2010 altoonde met Babies - voortzet. evenats

zijn traditie een stille getuige te zijn van cutturele

ontwikketing over de hete weretd.

en zinloos bestaan.0p 25-larige leeftijd raakte

Zack gehandicapt door een zwaar auto-ongetuk,

waarna hij etke vorm van hutp en revalidatie

weigerde. Sindsdien slijt hilzi.jn dagen met

speltetjes, fastfood en porno. De veeL serieuzere

Noam is op zijn beurt in lndia geweest, waar hij

kennis maakte met boeddhistische principes.

Aanvankelrjk is Noam voloptimisme en gedutd,

maar naarmate Zack cynischer wordt en terug-

valt in zijn oude gedrag, staat ook bij hem de

fruskatie toe. De vraag dringt zich op hoe

onbaatzuchtig zijn bedoetingen zi.jn. Zou Zack

niet beter af zijn ats hij geaccepteerd wordt zoats

hij nu is?

Regie/Scenario Noam Pinchas

Lengte 60 minuten

bosrtv.nt/the-optimist-and-the-buddhist

> cp tv, cnl ne en dvd

trEE@

Reg e / 5cenario Thomas Batmts

Lengte 75 minuten

bosrtv.nli happiness

> oc tv, ontine e| dvd

trEE@



Mediteren
op de werkvloer
In samenwerking met de Fontys Hogeschool voor Journaiistiek in Titburg
programmeert BOS Radio in maart drie monologen uit het project'mediteren op

de werkvtoer. Studenten Connor Cterx, Ramona Mothoop en Maarten van den

Hoven zijn op zoek gegaan naar bijzondere verhalen.

Om maar eens een open deur in te

trappen: mediteren is in, en allang niet
meer voorbehouden aan zweverige

types, maar ook voor de massa een

weldadig rustpunt in de hectiek van

alledag. En om te illustreren dat medi-

teren heel goed valt te combineren met

een baaj.erd aan functies en beroepen,

hebben de studenten portretten
gemaakt van een advocate, een ambtel

naar, een brandweerman, een danser,

een celliste en een schilder.

Advocate Nina Hillebrand mediteert

tegenwoordig voor ze naar een zitting
gaat. Voorheen werkte ze op een advo-

catenkantoor en deed daar 'undercover-

meditatie'. "Ik zat dan aan mijn bureau

en deed alsof ik hard aan het nadenken

was." Sommige van haar collega's

moesten hier om lachen, maar accep-

teerden het wel. "In de advocatuur

lopen allemaal vreemde vogels rond,

dus we kijken nergens meer van op."

Schilder Nico van Spanje kan meestal

niet tijdens zijn werk mediteren, maar

het komt weL eens voor dat hij het stie-

kem in zijn pauzes doet. "Werk is werk

en een klus moet af ." Getukkig kan hlj
meditatie letterujk inzetten tijdens het

schilderen door zich volledig te concen-
treren op zijn werk. "Ik ben me bewust

van wat ik precies doe, mijn houding
ten opzichte van het werk is veranderd

en ik heb meer energie en zelfver-

trouwen."

Monique Derksen is ambtenaar bij

Rijkswaterstaat. "Mijn dagen zijn zo

druk dat ik vaak onderweg naar het
werk in de trein mediteer. Het creeren

van rust vraagt voor mii niet om een

rustige omgeving. Voor ik mediteerde

was ik voor mijn omgeving niet te prui-

men. Ik was kwaad en snel geirriteerd."

Nu krijgt Monj.que van collega's vaak

te horen hoeveel ze in positieve zin is

veranderd en hoeveel meer geluk ze nu

uitstraalt.

Dat de portretten zijn gemaakt door

studenten is een bewuste keuze. "We

geven jong talent graag een kans in
deze moeilijke tijden", zegt Maurice

LaparLidre, hoofd radio van de BOS.

"En tijdens de montage in onze studio

bleek wel dat ze hun zaakjes goed voor
elkaar hadden. Hier en daar de montage

wat bijpunten, de balans tussen tekst

en muziek wat rechttrekken: heel vee'l

meer was er niet nodig."

De monotogen worden uitgezonden in Hemels-

breed, het radiomagazrne op de woensdagnacht

van 00.02 tot 00.30 uur op Radio 5. En natuurtjk

v a podcast en websrte

Bodhitv
Bekende Nedertanders
langs de lat van verlich-
ting
Eeuwen geleden bedachten de

mahayana-boeddhisten de zes

'paramita's', ook wel pelfecties

of deugden. Door jezelf daarin

te bel<wamen $rerd je een beter

mens, met doorgroeimogelijk-

heden naar verlichting. Nou hoel
je natuurlijk geen bodhisattva pur

sang te zijn om deze aangename

eigenschappen te bezitten en cul-
tiveren. Ook niet-boeddhisten en
ja, zelfs atheisten kunnen deugen.

Of toch niet? Sanne Wurzer legt

bekende Nederlanders tangs de

lat van verlichting.
Deze maand praat Sanne met

actrice Jhanna Houweling over

de tweede paramita shila, oftewel:
juist leven. Op haar site zegrt zij

hierover: "Toen ik voor de zoveel-

ste keer met mijn hoofd tegen

dezelfde muur opliep, kreeg ik een

briljant inzicht: misschien ligt het

niet aan de muur, maar aan mij!
Ik ging op zoek. Naar de oorzaak

van de shit in mijn leven."

Lee: lr-.r in.erview varai 6 rraart
op www.bodhitv.nl

Cotofon
Al[e aankcnd ginger onCer vocrbeho.rc

www.bosrtv.nl ook voor gen-i5te tv en rad ouitzencin_Lten

facebook.com/bosrtv en twitter.comi bosrtv

www,bodhitv.nl r,,nze jongerenstte facebook,com/bodhitv en twitter.com/bodhitv

Luisreren kan rrr: Radio 5, kabeL en podcast www.bosrtv. nt/podcast

0 Een r,r 1qave van ce BOS Bceddhist sche 0mroep St crt nq 2013

Redactie Laetitia Schoofs, Kitty Arends, Monique Rutgers, Maurice Lapartidre

en Marijn van der Waa

Vormqevin g Teresa Borasino, Amsterdam

Dru< Ru paro, Amsterdam

r ,:71 i0)-5 67715 11 \,vo/w

bosGcc:rtr t-ll \,vo,.,.n

l-..]csrt\,,nI
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+BOS Telev sie

Zondag

15 maart
14:00. NPO2
Herhaling zat 22 maart 09:00 . NP02

Meditate and Destroy

Punk, boeddhisme en rebetlie

Noah Levine moest als puber en punker niets

hebben van een burgerlijk leven. [aat staan de

'hippiepraktijken'van zijn beroemde vader en

boeddhistisch [eraar Steven Levine. Diefstat,

drugsgebruik of graffiti, noem het en Levine

heeft er wel voor in de cel gezeten. Maar wan-

neer de bodem van zijn etlende bereikt is gaat

hijtoch te rade bij zijn vader, die hem leert

mediteren. lnmiddels is de punker uitgegroeid

tot schri.iver van bestselters ats Dha rma Punx en

AgainstThe Stream en is hij een veelgevraagde

spreker onder jonqeren, inctusief punkers en

Zondag

30 maart
14:00. NPO2
Herhaling zat 5 april10:00 . NP02

longe criminelen. ln deze vLot gemonteerde

frlm, die perfect aansluit bij de persoontijkheid

van Levine, zien we hoe verslaving en geweid

kunnen overgaan in toewijding en meditatie.

De jongeren die hij inspireert komen aan het

woord, maar ook leraren als Jack Cornfield

en natuurtilk de'ouwe heer' Levine zetf.

De naakte waarheid van Myanmar

Portret van een volksheld

De 84-larige U Win Ti is grondtegger van de

journatistiek in het door burgeroorlogen geteis-

terde Myanmar (Birma). Samen met volksheldin

Aung San Suu (yi richtte hij in 1989 de National

League for Democracy NLD op. Dat kwam hem

te staan op 18 jaar gevangenschap. Tegenwoor-

dig is hij voorat tuis in de pets van de oppositie.

Regie Sarah Fisher

Lengte 80 minuten

bosrtv.nt/meditate-and-destroy

> op tv, ontine -^n dvd

trEE@

Als jongeman maakte Win Tin de Japanse bezet-

ting mee en de daarop volgende dekolonisatie,

die het begin vormde van een eindetoze burger-

oortog. Als beginnend journalist trekt hil in de

jaren vijftig door Europa en woont ook drie jaar

in Nedertand. ln 1957 keert hij terug en wordt

ook politiek actief. Na de bloedige opstand van

1988 wordt hij gevangen gezet. Hij komt vrij in

2008, maar nog attild draagt hij het btauwe

gevangenispak, dat hij pas uitdoet ats de laatste

politieke gevangene is vrijgetaten. Een portret

van een onafhankelijk denker en zi.ln niet

aflaterde strUd voor vrijheid, democrat e en

de waarheid.

Regie/ Scenario Kay Mastenbroek

Lengte 30 minuten

bosrtv.nl/naakte-waarheid-van-myanmar

> op tv, ontine en dvd

trEE@



{-BOSRadio

Dinsdag

4 maart
19:00_-20:00 . OBA Live

De hoofdgast van deze aflever ng is nog niet

bekend. Wat we welzeker weten s dat het

steeds drukker wordt tijdens de uitzending vanaf

de vierde etage van de Openbare Bibliotheek

Amsterdam. (om ook eens [angs! Kijk voor

de laatste stand van zaken op onze website

www.bosrtv.nl

00:00-00:55 . Hemelsbreed
Nacht van dinsdag op woensdag

0nder meer een goed gesprek met Peter van

Loo. De voormalig honarair-consul n Thailand

s vanaf zijn vijftiende boeddhist en votgde van

Tibet tot Vietnam meditatietrainingen. Van Loo

ktom op tot succesvotzakenman, tot hi1 vorig

laar zijn zaketijke belangen verkocht en z ch ves-

tigde als boeddhistisch coach en meditatieleraar.

Dinsdag

19100-20,00 . OBA Llve

De gemeenteraadsverkiezingen staan voor de

deur. ln deze OBA Live gaan we op zoek naar

boeddhistische invloeden in de harde wereld

van de politrek, waar de ander aftroeven vaak

het hoogste doet tilkt.

00:00-00:35 . Hemelsbreed
Nacht van dinsdag op woensdag

Studenten van de Fontys Hogeschoolvoor

Journallstiek hebben stad en [and afgebetd om

bijzondere beroepsuitoefenaars te vinden die

mediteren. Vannacht een van hun portrettef.

Verder staan we stitbij de dialoog die steeds

nadrukketijker gevoerd wordt tussen de istam en

het boeddhisme

.:.BOS RaC o
> op Rad o 5, ontire en als podcast

()))H U

11 maart BOS Agenda

19:00-20:00 . OBA Live

De hoofdgast voor deze aflevering s nog niet

bekend.

00:00-00:55 . Hemetsbreed
Nacht van dinsdag op woensdag

De eerste lange reportage over het project

'Boeddha n de L nie'van de B0S en het Boed-

dhistisch Dagbiad Hoe gaan vier kunstenaars

om met twee weken eenzaamheid en een koan,

een onmogeti;k raadsel dat ze toegewezen krij-

gen? Verder e."n zoektocht naar boeddhistische

postzegets in het Rotterdamse [4useum 0ud

Oversch e

Kaartverkoop tezing da[ai [ama
gestart
De data tama. de /B-jarige geestelilk

Ie der van de Tibetanen en w nnaar van

de Nobelprjs voor de vrede. komt van

10 tot 12 mei naar NeCer[and Zondag

11 mei qeeft hij een boeddhistische les,

gevotgd dcor een pubL eke lezing rn de

Ahoy ir Rotterdar. De dala ta'ra s ir
Nedertand op u tncoiging van de st ch-

ting Bezoek Da[ai Lama Deze stichting

bestaat uit vertegenwoordlgers van aLie

Tibetaa ns boeddhistische schoten in

Nederland de 1re'na tro''rai Car^rpa'gn

for Tibet en de Tibet Support Groep

NederIand

Dinsd

25
agagDinsd

r8 maart maart
19:00-20:00 . OBA Live

De hoofdgast van deze uitzending is nog niet

bekend.

00:00-00:35 . Hemelsbreed
Nacht van dinsdag op woensdag

Met zenboeddhist Dirk Beemster gaan we op

stap door West-Friesland op zoek naar verval[en

boerderijen. Beemster heeft een fascinatie voor

boerenwonrngen die aar hun lot zijn overge-

Iaten. Daarnaast zal [4arLous LazaI terugbtikken

op de boeddhistische actua[iteit van maart.

En horen we vertater Jos Vos over zijn laat-

ste twee betangwekkende vertalingen uit het

Japans. Het gaat onder meer om 'Het verhaaI

van Genji', de oudste roman ter wereld.

I Tips

Attes over het bezoek en kaarten bestel-

[en op www.dalailama2014. nt
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Aprit 2014 Jaargang 15 N r. 4Programmablad voor Vrienden van de BOS

Hetp
de BOS!
Meer, snelter en beter voeren de
boventoon op radio en televisie.
Dat is prima, zotang er ook ruimte
is voor programma's waarin het
gaat om gedutd, wijsheid en
compassie. Programma's met een
boeddhistisch hart. Om dergetijke
programma's te btijven maken,
hebben wij steun nodig.

De BOS is de enige westerse omroep

met een boeddhistisch hart. De BOS

stelt vragen die hart en ziel raken.

Over geluk en levenskunst. Over

geweldloosheid, duurzaamheid en

stress. Wij onderzoeken wat goed is,

wat inspireen en wat ons echt gelukkig

maakt.

Nu de politiek besloten heeft dat de

kleine levensbeschouwelijke omroe-

pen gaan verdwijnen, heeft de BOS

alle steun hard nodig!

Wie deze BOSwijzer in de bus krijgt
is al vriend, en hoeft dus niet meer

overtuigd te worden. Maar dat betekent

niet dat u niks kunt doen. Vraag vrien-

den en kennissen vriend te worden

van de BOS of geef een tidmaatschap

cadeau!

Steun de BOS op

www.verrijkjelkarma, nl



lnvesteren in boeddhisme
De poL t ek neeft besloien Ca: de kteine

leve nsbeschcu weLr; ke omroepen wor-

der opqeheven Maar dat beiekent niet
per se dat de BOS-programma's gaan

verdwilner. De regering heeft 12 m t-

loe. gereserveerd voor het .naken van

eve - s besc iouwelrj.e pras'3616 5

Als de BCS dit na 2015 niet meer a[s

zetfstandiqe omroep kan bt lven doen,

op wetxe man er dan ',vet? 'vVe vrcegen

het aan d recieur Laet tia Schoofs

De Human heeft 50.000 leden ge-
worven, en staat op het punt nu een

A-omroep te worden. met 'echte'

leden. Waarom probeert de BOS

dat niet?
"We hadden dat dotgraag \n/ llen doen.

maa. daar hebben we het getd en de

rnankracht niet voor. VyeI zjn er andere

rrogett1 kheden die we onderzoeken.

doorgaan als redact e b1 de NTR, of als

productiehu s b I de VPRO. De VPRC

heejt een lichte voorkeur. want daar

passen we deotog sch beter bil. Boven-

d en kon t het profiel van de VPRO-

leden erg ore'ee-'net o-ze erge'
achterban "

Wat betekent dat, als 'productiehuis'?
' Dan rvorden we een onafhankelijke

producenr:, d e programmas levert aan

o-roepe,1 D e ka' r ,,kr -er scrvreso

op:e gaan. want de Raad voor Cutruur

maakt een beweg ng naar een BBC-

model waarbil de zetfstandiqe ornroe-
pen "narginaalworden na 2021. En dat

s denk k onontkoombaar Je kan weI

leden gaan werven en de komenCe

vjfjaar ir^ het pJbL eke bestel btlven,

maar d e andere ontwikkei ng (omt er

aan F nancier ng btlft r^roe li1k Jaarom

z1n we ook de werv ngscampagne
gestart. Dat getd stett ons n staat orr
de komende bezuin girgen te compen-
.:e re r. dCritv Le :e n te Clrjve- Orga. rSe.e.

en oo( n de toekomst boeddh stiscl'e
proqramma's en content te maken en

te verspreiden. Maar de onzekerheden

btilven. De omroepen z tten allemaaI

te g ssen l-loe d e 12 mitjoen verdeeld

wordt. en wat we daar mee rnogen.'

De BOS is de enige boeddhistische
omroep in het westen. Liggen er in-
ternationaal geen mogelijkheden?
We praten nu rnet de Europese Boed-

dh.strsc.e [ ^re. de Arre'kaanse o.ga- -

satie Tricycte en andere partilen, tot

Ch na aan toe. We moeten de cutturete

diatoog op gang helpen, en een inter-

nationale BOS zou daar luist iets aan

toe kL/ nnen voegen"

Hoe boeddhistisch blijft de BOS nog,

los van welk scenario dan ook?
"Mensen witlen van de hokjescultuur af:

je moet le n et altee. programrra's voor
boedo histen presenteren. De program-

ma's moeter aansluiten b I wat er leeft

in de sameniev ng, en reievant z jn. Het

boeddhist sch perspeciief wordt meer

het streven. Die kant qaan we meer uit.

Het gevaa. van 'bceddh sme tight ligt

op de [oer, maar je moet de boet ook

durven openoreken, en over de muur

heen kilken. De budgetten gaan alte

r-naal naar beneden. En om daar op te

anticiperen z jn we de carapagne Verrijk

je Karma gestart. nvesieren in boed-

Chisme is ju st nu een noodzaak "

Bettine Vriesekoop
Journalist, tafeLtenn iskam -
pioen en presentator

De BOS biedt een verfrissende,
journalistieke blik hoe Neder-
land zich religieus en spiritueel
vernieuwt aan de hand van het
boe dd h isme, ee n we reld relig ie
uit het Oosten die geen gods-
dienst wil zijn. Laat de BOS dus
alstublieft blijven!

BoSAgenqf,,
BOS BoeddhaDao

J--

Lompassre en sociale
betrokkenheid
Zet 27 juni in de agenda.

Die dag organiseert de BOS

in samenwerking met de

Werkgroep JoanHalifaxinN L een

dag voor de Vrienden van de

BOS over compassie en sociaal

engagement. Zenteraar en Zen

Peacemaker van het eerste uur
Joan Halifax Roshi komt, evenats

lrdne (aigetsu Bakkel Frank

De Waele, Michel Ottheten en

Ton Lathouwers.



4-BOS Tetevisie

10:00. NPO2
Herhaling

Zaterdag

5 april

De naakte waarheid van Myanmar

Portret van een votkshe[d

De 84-jarige U Win Ti is grondlegger van de

journalistiek in het door burgeroortogen geteis-

terde Myanmar (Birma). Samen met votkshetdin

Aung San 5uu Kyi richtte hil in 1989 de National

League for Democracy NLD op. Dat kwam hem

te staan op 18 jaar gevangenschap. Tegenwoor-

dig is hlj vooral luis in de pels van de oppositie.

Als jongeman maakte Win Tin de Japanse bezet-

ting mee en de daarop volgende dekolonisatie,

die het begin vormde van een erndeloze burger-

oortog. Als beginnend journatist trekt hij in de

jaren vijftig door Europa en woont ook drie laar

in Nederland ln 1957 keert hil terug en wordt

ook potit ek actief. Na de bloedige opstand van

1988 wordt hij gevangen gezet. Hij komt vrij in

2008, maar nog altijd draagt hij het blauwe

gevangen spak, dat hij pas uitdoet ats de laatste

potitieke gevangene is vrrjgelaten. Een portret

van een onafhankelijk denker en ziln niet

aflatende strijd voor vrijheid, democratre en

de waarheid

Zondag

13 aprit
14:00. NED2
Herhaling zat 19 april10:00 r NPO 2

Onder de hemel is men thuis

Zen Peacemakers in Nederland

Petra Hubbeling had [ang blond haar, een

gtansrijke carridre en een statige stadsboederij n

Vianen. Na een ingrijpende gebeurtenis in haar

teven merkte ze dat de roldie ze speetde haar

niet meer paste. Ze stopte met haar baan, werd

monnik en verkocht haar huis. Met slechts haar

laptop en een zwarte stationcar [eeft de voor

Reqie/ Scenario Kay Mastenbroek

Lengte 30 minuten

bosrtv.nl/naakte-waarheid-van-myanmar

> op tv, onLine en dvd

trEE@

matige zakenvrouw tegenwoordig een zwervend

bestaan. Petra is vastberaden om haar leven

te w jden aan het geengageerde boeddh sme,

nadat ze tijdens een retraite in Auschwitz in

contact kwam met de Zen Peacemakers. Bij deze

beweging, opgericht door zenboeddhist Bernie

Gtassman staat het niet-weten, het opgeven van

vaste ideerin voorop. Hoe ziet dit leven eruit? En

hoe komt een mens tot zulke radicale keuzes?

We gaan met Petra mee op zwerftocht door

Nedertand. 0ndertussen zien we hoe ze bezig

is vanuit haar logeeradressen de Peacemakers

organisatie van de grond te krijgen. Boeddhist

of niet, ze bLijft in hart en nieren de zakenvrouw

en ondernemer die graag tot actie wiIovergaan

en resultaat wiI boeken.

Regie Ulrike Hetmer

Lengte 50 minuten

bosrtv.nl/onder-de-heme[-is-men-thuis
> op iv, ontine en drid

trEE@



Boeddha in de linie Bodh tv
Van 2 maart 2014 tot en met 27 aprit 2014 werken 4 boeddhistische kunstenaars

op Fort Werk aan het Spoel. Ze werken in het atelier en slapen in e6n van de bom-
vrije ruimten van het fort. Twee weken lang gaan ze het isolement aan met de

natuur, de kunst en de boeddhistische beoefening. Geen vervoer, geen mobiete

tetefoon, geen wifi,,.

De BOS en het Boeddhistisch Dagblad

volgen dit experiment op de voet.

Er komt een televisie-uitzending en een

radioserie over dit project. Het doel van

Boeddha in de linie is niet alleen om na

veertien dagen met een prachtig kunst-
werk het atelier te verlaten. Het gaat

vooral om de confrontatie met zichzelf,

het werk en de natuur. Gedurende hun
verblijJ werken kunstenaars Leen

Kaldenberg, Airco Caravan, Raoul Deleo

en Mark Schalken in een relatief isole-

ment. Zij worden niet alleen door het

landschap gevoed. Ze krijgen aan het

begin van hun werkperiode een koan

mee, een zenraadsel, bedoeld om de

geest te openen.

Wat doen de stilte, het natuurgeweld

en het onoplosbare vraagstuk dat de

koan is, met de kunstenaar? Verlangt

hij of zii na drie dagen bleek van ellende

naar huis? Of wordt de geest 66n met

de prachtige omgeving?

Zaterdag 27 april om 15 uur is de ope-

ning van de expositie Boeddha in de

Linie met boeddhistische tango's,

gezongen door Marlous Lazal. Tot en

met 25 mei 2014 blijft het werk verspreid

over het fort te zien.

Radio: kijk naar onze programmering

van maart en april.

Werk aan het Spoel

www.werkaanhetspoel.n'l

P.)!:o ri 6l
BOS

120 0 AB il Lve.s!rr

lk wit niet dood
"Nou jaaaa, weet je wat mijn
ouders doen?" gilde Inez opeens.

We liepen door het bos bii
Leersum. Terwijl we een heuvel

opklommen riep ik "nou?!' terug.

Ze vertelde dat haar vader en

moeder de bossen intrekken om

met een spuitbuis "ik wil niet
dood" te schriiven op de bomen

waar de boswachter een stip op

heeft gezet. Zo'n neonkleurig

doodvonnis dat de laatste tiid
massaal in Nederlandse bossen

lijkt op te duiken.

Een verhaal dat Geertje op ideeen

bracht. Samen met twee strijdlus-

tige vriendinnen en een bus mi-
Iieuvriendelijke spuitved trekt ze

dan ook het bos in. Niet om'ik wil
niet dood'op de ter dood veroor-

deelde bomen te schrijven. Wat

dan wel? Lees het in haar blog,

inclusief audiovisueel bewijs-

materiaal.

"t 
anaf 27 maa't op www.bodhitv.nl

Colofon
A[[e aanirordiq ngen oroer voorbehoud

www.bosrtv.nI ook vocr gemi5te tv- en rad ou tzendingen

facebook.com/bosrtv en twitter.com/bosrtv

www.bodhitv.nl onze jorqerensite facebook.com/bodhitv en twitter.com/bodh itv

Lu steref kan via Radio 5, kabel en podcast www.bosrtv.nl/podcast

O Eer u tgave van de BCS Bceddh stische 0mroep Sticht ng, 2014

Redactie Laetitia Schoofs, Kitty Arends, Monique Rutgers, Maurice Lapartidre

en Marijn van der Waa

Vorm qevi,r g Teresa Borasino, Amsterdam

Druk Ruparo, Amsterdam

A..($'w
T +3i 10),15 57715 11 \i,,\&,,.v tlosrlv nt

l- a sGco rl/ nL \,,,,w,,",/ itod h it'", nt
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Zondag

27 aprit
14:00 . NED2
Herhaling Zat 5 mei 09:30 . NPO 2

Buddha in Suburbia

Hoeder van Tibetaans erfgoed

Letung Rinpoche [eidt een sober bestaan vanuit

een tuinhuisje in een Londense buitenwijk,

waar hij een Tibetaans boeddhistisch centrum

oprichtte. Een roldie hij moeitetoos alwisselt

met een andere missie: het terugvinden van de

Letung geschriften, die tijdens politieke omwen-

tetingen in Tibet vertoren zijn gegaan.

At op zijn veertiende werd hij door de Dalai

Lama herkend als de elfde incarnatie van Lelung

Rinpoche Sindsdien behoort Lelung tot de dri."

belangrijkste reincarnaties (tulku's) van Tibet. Zijn

zoektocht voert hem naar lndia, Mongotie en

China, Hi.l ontmoet Tibetaanse leraren, maar ook

ln de documentaie Onder de
hemelis men thuis zien we
hoe Petra Hubbeting de Zen
Peacemakers Lage Landen op
de kaart zet. Hoe raakte de voor
malig zakenvrouw en netwerker
pur sang betrokken bijdeze organ-
isatie?

"Eigenlijk is het atlemaat begonnen

met de Auschwitz retra te ,rn et

Bernie Glasman". vertett de zwer- 
,

vende zenmonnik aan ce telefoon.

Momenteel past Petra cp een huis en

twee honden n Locl.rem. lussen het

uitlaten door vertelt ze over de impact

van zo n retraite en haar werk voor

de 7er Deacerraie.s. tl.,ar'-ee' je n

Auschwitz bent kun je letterlljk voeten

wat daar is gebeurd Een van de dr e

intent es van de Zen Peacemakers is

'erkennen wat is', 'beanng w tness'

in het Enqets. Wanneer je dat in een

Loving action

Tibetaans expert Robert Thurman, de vader van

Uma Thurman. De taak die Lelung wacht is geen

gemakkeLijke:om de Lelung bibtiotheek weer

compleet te maken zal hij ook zijn thuistand

Tibet moeten aandoen. Maar die grens over

komen wordt noq lastig, nu Lelung stechts een

Brits op paspoort op zak heeft.

ka.np als Ausch\,, t2 beoefert, waar

dingen zijn geb-.urd die d-" mensellke

geest niet kan bevatten, v!c[d;€ ehorffi
geconfroateerd rret waar uvij ats men-

sen ioe in staat zi n onder bepaatde

omstand gheden. ln d t geva[ gaat hel

over de Tweede Werelcoortog, maar

het prir^c pe va" aflnr;ken er arders

Regie Robert Witkins

Lengte 60 minuten

bosrtv.nt/buddha-in-suburbia

> cp tv, onl ne en dvd

trEE@

zijn en oaardoor veroordee[d worden

zie 1e ock in onze hu dige t.ld. Dat

erke.nen en vervolgens ernaar krjken

met een niet-oo.delende geest riep b l
m I de vraag op \ivat voor loving action

kan ik caar teqenover zetten?"

Lees het hele intervierv op

',/u,ww bosrtv nI

petra.rubbel nq m:t afq€kript haar bl .aar*onn-iswldnglFctc LlcyL..nbr?r '"'r,,tw labJ:rnbr?x llL



Dinsdag

29a
Dinsdag

t april

€*BOSRadio

19i00_-20100. OBI Live

De hoofdgast van deze aftevering is nog niet

bekend. Wat we wetzeker weten is dat het

steeds drukker wordt ti.idens de uitzending vanaf

de vierde dtage van de Openbare Bibtiotheek

Amsterdam. l(om ook eens langs!

00:00-00:35 . Hemelsbreed
Nacht van dinsdag op woensdag

Tot en met juni staat de Sekimori lshi centraal

in het Leidse Siebotdhuis. ln het Nedertands: de

grenssteen. Votgens eeuwenoud zen-gebruik

worden in Japan 6en of meerdere stenen krui-

selings met touw omwonden en neergelegd in

tuinen om aan te geven dat een pad niet toe-

ganketijk is. Verder het tweede deelvan de serie

Boeddha in de Linie. Ditmaatstart kunstenaar

Airco Caravan haar leven ats kluizenaar.

19:00-20:00 . OBA Live

Te gast is onder andere hoofdredacteur Marco

Visscher van het tijdschrift Ihe Optrmrsr Hij

geeft op zijn eigen wijze een positief en verras-

sende blik op altedaags nieuws geven. Wat zijn

de verrassende en hoopgevende verhalen uit

Syrid? ls de huidige'jacht'op gluten welterecht?

00:00-00:35 . Hemetsbreed
Nacht van dinsdag op woensdag

Een goed gesprek met David Brazier, auteur van

ondermeer de boeken 'Zen therapie'en 'Zonder

gruis geen parets'. Brazier is oprichter van het

internationate Zen Therapy lnstitute en hoofd

van de Amida orde. Hij wordt door Ihe Huf-

hngton Post genomineerd ats een van de twaalf

betangrijke boeddhisten in de wereld die je moet

volgen op Twitter.

Dinsdag

15april
19100--20,00 I oBA tive

Zenteraar en componist Luc de Winter.

De Winter laat een aantatmuziekstukken met

boeddhistische instaq horen en qeeft daar tekst

en uitteg bij.

00:00-00:35 . Hemetsbreed
Nacht van dinsdag op woensdag

ln deze speciale aftevering bespreekt auteur en

zenteraar Nico Tydeman zijn favoriete 'muziek

van het mysterie', muziek die een transcedente

ervaring teweeg kan brengen. Aan de hand van

ondermeer Bach, Messiaen, Mahter en Schon-

berg proberen we het mysterie van het onnoem-

bare te onthulten.

Dinsdag

22 aprit
19,00-20100 . OBA Live

De hoofdgast voor deze aflevering is nog niet

bekend.

00:00-00:55 . Hemelsbreed
Nacht van dinsdag op woensdag

Voor de laatste keer een reportage uit fort Werk

aan het Spoet, over'Boeddha in de Linie'. Dit-

maaI komt Raoul Deteo aan het woord. Verder

een verslag van een unieke pelgrimage naar

Tibet. De reis die Florens von Canstein maakte

stond in het teken van de Bon-Vaditie.

+BOS Radio

> op Radio 5, ontine en als podcast

(,DE E

pril
19,00-20,00 . OBA Llve

De hoofdqast van deze uitzendinq is noq niet

bekend.

00:00-00:35 . Hemelsbreed
Nacht van dinsdag op woensdag

Met zenboeddhist Dirk Beemster gaan we op

stap door West-Friesland op zoek naar vervat-

len boerderijen. Beemster heeft een fascina-

tie voor boerenwoningen die aan hun tot zijn

overgetaten. Daarnaast btikt Marlous Lazal terug

op de boeddhistische actualiteit van maart. En

horen we vertaler Jos Vos over zijn laatste twee

betangwekkende vertalingen uit het Japans, Het

gaat onder meer om 'Het verhaalvan Genji', de

oudste roman ter wereld.

Henk van Straten
Sch rijver en journatist

Een boedd histische invalshoek
op tv, en in het algemeen,
biedt de maatschappij de gele-
genheid om kennis te maken,
hoe kort en vluchtig ook, met
een zienswijze, een manier van
denken, die radicaal verschilt
van de norm en die ons kan
helpen bij het begrijpen van
onszelf en van onze prachtige,
m e nselry ke beslom meri ngen.

Dinsdag

8 april
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De datai lama, de 78-jarige geestetijk leider van de Tibetanen en winnaar
van de Nobetprijs voor de vrede, komt van 10 tot 12 mei naar Nedertand.
Op zondag 11 mei geeft hij een boeddhistische [es, gevolgd door een
pubtieke lezing in de Ahoy in Rotterdam.

In zijn meest recente boek Beyond

Religion schriift de dalai lama: 'AIte gro-

te wereldreligies benadrukken lief de,

mededogen, geduld, verdraagzaamheid

en vergeving en bevorderen inner-

lijke waarden. Maar in de wereld van

vandaag is ethiek qegrond op religie

niet langer aldoende. Daarom raak ik er

steeds meer van overtuigd dat het tijd is

om een nieuwe manier van denken

te vinden over spiritualiteit en ethiek,

die verder reikt dan religie alleen.

'De dalai lama is in Nederland op uit-
nodiging van de stichting Bezoek Dalai

Lama.

Hou www.bosrtv.nl in de gaten voor al

onze programma's en de live stream.

Lees meer over het bezoek op

www.dala itam a 2 014. n I

Dalai lama in Nederland
De BOS besteedt uitgebreid aandacht

aan het bezoek op tv, radio en internet.

Bovendien komt er ook een live stream

op onze website van zijn publieke lezing

op 11 mei vanuit de Ahoy. De lezing
'Welzijn. wijsheid en compassie; een

pleidooi voor een seculiere benadering'

staat in het teken van mededogen en

het ontwikkelen van ethisch besef

en handelen in een seculiere wereld.



40 jaar dalai tama
in Nederland
Ats potitiek vtuchteling kwam hij in 1973 met stil[e trom voor het eerst in
Nedertand, voor een bescheiden lezing in het Tropeninstituut. lnmiddels
is de datai [ama uitgegroeid tot spiritueel teider met popster-status. Nog
attijd is hij de compassie zelf, vindt Paula de Wijs.

Nu is het ondenkbaar, maar His Holiness.

zoats de van oorsprong Amer kaanse Paula

de Wils hem consequent noemt, heeft ooit

een oezoexje geb'ac1t aan oe woo,]a k rn

de Amstel, waar de voorzitter van Sticht ng

Bezoek Zilne Heiligheid Data Lama samen

met haar man Matt de W js woont.'We

hadden een gat van een hatf uur in het

schema dat moest worden opgevuld',

vertett Pauta vanuit de serre in diezelfde

woonboot.'Het idee was om een suite

in het Krasnapotsky te boeken. maar daar

witde de secretaris van His Holiness niets

van weten 's your boat ctean?'vroeg hil

aan ml.j Een teugentje om bestwil verder -

de boot was niet schoon - zaten ze er even

later samen aan de taart.

PauLa s sinds 1986 voorzitter van de

Stichting die het bezoek organiseert. maar

haar geschreden s met His Hotiness begint

al n L973. aLs ze reageert op een oproep

va,,]'rer ti,dsch'if t ' f beta,,] Messe"rger.

'Een onoogtijk en amateuristisch Engetstaiig

blaadle. dat werd uitgegeven over en voor

de Tibetaanse vluchtet ngenorganisaties n

Nederla.rd. k zag dai de'edactie hi.p noOig

had en omdat m jn moedertaal Engels was

voetde rk me geroepen. Redacteur MichaeL

van Praag was een diptomatenzoon en stu-

deerde nternat onaal recht At op de eerste

dag bleek dat ik niet atleen ingehuurd was

orn te hetpen met redigeren, maar mocht ik

br even schri]ven naar een kardinaal n het

Vaticaan en Prrns Peter van GriekenLand en

Denemarken'. Michaet bleek bezig te ziln

met het organrseren van wat het eerste be-

zoek van de datal lama aan Nederland zou

worden. 'ln die eerste jaren, in 1973, 1986

en 1990 verliepen z ln bezoekjes een stuk

informeler en reLaxter'. vertett Paula. Het

the'ra i(an ze zicr rier reer re'irrerer
'Het had vooraI een nterreligieus karakter.

HU ontmoette het hoofd van de Nedertands

Hervormde kerk, Rabbiln Soetendorp en

kardinaaL Alfrink. Hoe anders ls dat ditlaar,

nu zl,jn bezoek in het teken staat van de

secularisatie. Het ontwikkelen van ethisch

besef moet verder reiken dan retigie, vindt

de daLai lama. Een opvalLend standpunt voor

een retigieus leider van zrln atture.

B ieber- effect

Binnen de Tibetaans boeddhistische

gemeenschap, maar ook daarbuiten

wordt de spiritueel lelder at decennia [ang

geroend om zjn diepgewortelde mede-

dogen. Veel mensen die de daLa [ama

ontmoeten worden diep door hem geraakt,

van doorgewinterde beoefenaars, tot bevei-

lig ingsmedewerkers dle nog nooit eerder

ysn herT hadde''r gel'oord Zes jaar na z jn

eerste bezoek n Nederland rnaakt Pauta

n Zwitsertand persoonLijk kennis met His

Holiness, voorafgaand een bezoek aan de

Verenagde Staten. Toen al had de datai tama

de reputatie een bilzonder soort warmte

te bezitten 'l{ was oe secretaresse va''r zijn

entouraqe. Voordat we vertrokken vanuit

Zwitserland werd ik aan hem voorgesteld.

lk wilde eerst n et. want wat had ik nou te

zeggen? En lnderdaad stond ik met mUn

mond voI tanden, zoals een veertienjarige

dat nu zou hebben bU Just n Bieber. Geluk-

kig brak hls Hol ness snet het Js. H I heeft

het soort aandacht voorje die je misschien

atleen bU een heel liefhebbende oma er-

vaart, die er helemaal voor je is en jou hete-

maal geweldig vindt'. Die aandacht heeft h j

niet alleen voor z 1n directe entourage. maar

voor iedereen die hrl tegenkomt.'

s dat iets aangeleerds, zoals potitici

ats Barack Obama ook rndruk maken op

de mensen d e hU de hand schudt, of is er

meer aan de hand? ALs het aan PauLa tigt

wel. H j s niet berekenend in zijn mede

dogen. ats een btouse die.le aan trekt. k

heb vele liefdevotle [eraren gehad, maar

''riJ spant ecl^t oe kroon. ConTpassie is zijn

essentie, en dat probeert hi) ook 2417 le zijn.

lk weet nog dat hij ml aan het einde van dat

bezoek in de VS het boek Ihe Badhisattva

way of Life cadeau gaf, ats bedankje. Hl zei

toen dat hr.l elke dag een stukje u t het boek

probeerde te lezen.

H j, de data Larna, een geLeerde die het

boek zelf had kunnen schrijven.'

De dala lama ontmoet rabbijn Soe:endorp in 1973 | Bro.:ANP
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Zaterdag

3 mei
09:30. NPO2
Herhaling

Zondag

lt mei
14:00. NED2
Herhaling Zat 17 mei 09:30 . NP0 2

Sri Lanka, het geschonden paradijs

Boeddhisten in oortog en vrede

Sri Lanka is het enige land waar het boeddhisme

ononderbroken [evend is gehouden. Hoe heeft

er dan toch een burgeroorlog kunnen ontstaan

tussen de boeddhistische Singalese meerderheid

en de Tamil minderheid? Dichter en schrijfster

Jean Arasanayagam leidt de kijker door de

complexe etnische verhoudingen die in een

[angdurige burgeroortog uitmondden. Jean, zelf

getrouwd met een Tamil, kwam door de oorlog

in een vluchtelingenkamp terecht. ln 2009 kwam

de oortog tussen de separatistische TamilTijgers

en de boeddhistisch Singatese regering tot een

einde. "Er waren slechts vertiezers'. vertelt

A.T. Ariyaratne, de oprichter van Sarvodaya,

Buddha in Suburbia

Hoeder van Tibetaans erfgoed

Letung Rinpoche leidt een sober bestaan vanuit

een tuinhuisje in een Londense buitenwijk, waar

hij een Tibetaans boeddhistisch centrum op-

richtte. Een rotdie hij moeitetoos afwisselt

met een andere missie: het terugvinden van de

Letung geschriften, die tijdens politieke omwen-

tetingen in Tibet vertoren ziln gegaan.

een boeddhistische lekenorganisatie. "De oortog

was een uitkomst van 500 jaar kolonisatie, de

vrede zatook een langdurig project worden.

Boeddhistische waarden moeten daar een cen-

trate rotin spelen . De Nedertandse Theravada-

monnik Ananda 0tande woont al veertig.laar

in Sri Lanka en laat zien hoe de boeddhistische

traditie levend en bewaard is gebteven.

A[ op zijn veertiende werd hij door de datai lama

herkend ats de elfde incarnatie van Le[ung

Rinpoche. Sindsdien behoort Lelung tot de drie

belangrijkste reincarnaties (tulku's) van Tibet.

Zijn zoektocht voert hem naar lndia, Mongotid

en China. Hij ontmoet Tibetaanse leraren, maar

ook Tibetaans expert Robert Thurman, de vader

van Uma Thurman. De taak die Lelung wacht is

geen gemakkelijke: om de Letung bibliotheek

weer compteet te maken zal hij ook zijn thuis-

[and Tibet moeten aandoen. Maar die grens over

komen wordt nog lastig, nu Letung slechts een

Brits op paspoort op zak heeft.

Regie Robert Wilkins

Lengte 50 minuten

bosrtv.nl/buddha-in-suburbia

> op tv, ontine en dvd

trEE@

Reg e Pat van Boeckel

Lengte 60 minuten

bosrtv.nl/sri-[anka

> op tv, ontine en dvd

trEE@



Dinsdag

27 mei
19:00-20:00 . OBA Live

Hoofdgast Rutger Bregman maakt ats historicus

in sneltempo naam door zijn scherpe analyse

van onze hedendaagse samenieving. Met hem

verkennen we de mogelijkheden om tot een

minder competitieve, meer ontspannen samen-

levrng te komen. Verder zaI BOS-redactrice

Marlous Lazatde luisteraars bilpraten over de

laatste ontwikkelingen in boeddhistisch binnen-

en buitenta nd.

00:00-00:35 . Hemetsbreed
Nacht van dinsdag op woensdag

Het Vtaamse muttitalent en zenboeddhist

Tom Hannes reftecteert over de weg die hil ging

om tot de oprlchtin q van Bodharshin te komen.

geen fundament van oude transmissietijnen,

geen meesterdipLoma's en uit d e monn kspij.

0nlangs ging dit centrum voor hedendaags

boeddh sme in Antwerpen van start.

Bodhitv

Charle Lownoise op het kussen

Jonge boeddhisten over de datai lama
Van politiek vluchteting is de dalai lama wereldudjd uitgegroeid tot
spiritueel idoot. Wat maakt hem zo populair? En \rrat betekent hij voor
jonge boeddhisten in Nederland? Studenten van de Fontys Hogeschool

voor Journalistiek maakten drie videoportretten van 'dalai lama-Ians',

waaronder de'happy hardcore DJ' Ramon Roetofs, die sinds kort ook

zenleraar is.

De geportretteerclen zijn alle drie beoefenaars uit verschillende boed-

dhistische kadities. Daarnaast doet Bodhitv verslag van de lezing en

het onderricht in Ahoy.

Berlk het va-af 23 apr Io

Colofon
A Lle aankondig nq en onrler,,,oorbehouil

www.bosrtv.nt cck voor qem sie tv ar radioultzend ngen

face boo k.com /bos rt v en twitte r, com/ bo s rtv

www.bodhitv.nt onzt tongerens te lacebook.com/bod hrtv en twitter.com/bodhitv

L.rsteren kan v a Radio 5 kaLet en po.lcast www, bosrtv.n l/podcast

Besteldvc s op www.bosdvd.nl

o www.bodhitv.nl

(,,) te n !ii ave van le B0S 3oedlf rsli5che Om ro!p

ReCa.t e Laetitia Schools, Kitty Arends, Monique

en Marijn van der Waa

Vormqev ng Teresa Borasino, Amsterdam

Dru k Ruparo, Amsterdam

A. , .', r,(F $eos'V ;!tr..r. r

5tichtirg,2014

Rutgers, Mau rice Laparlidre

I +J1 (0)35 6771611 \r,,v'r'./.bcsrtv nl

btrs(abosrt',, n[ w\,v'r',' badhitv nl
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Zondag

18 mei
14:00 . NED2
Herhating Zat 24 mei 09:50 . NPO 2

Datai lama in Nedertand 2014

Bettine Vriesekoop ntervrewt de Tibetaanse

leider tijdens zijn bezoek aan Nederland. De

documentaire toont ook de hoogtepunten uit de

pubLieke tezing WeLzijn, wijsheid en compassre

die de data lama geeft in de Ahoy in Rotterdam.

Als voormaI g Chrna-correspondent spreekt

Vriesekoop een beetle Chinees, net als de dalai

lama zelf Een onderwerp dat zil n het Ch nees

zeker hoopt aan te snilden s de totstandkoming

van het thema secuLarisatie. ln ziln boek Vril van

retgie pleit de daLa [ama er voor dat de ontr/ik-

ke[ing van ethisch besef plaatsvindt voorb j

de grenzen van ret gie; niet alleen n hetleugd

onderw 1s, maa r in de samenlev ng als geheeI

Hoe komt een religieus icoon als de dalai lama

er toe te pteiten voor een seculiere benadering

van spiritualte t? Zit daar een potltieke bedoeling

achter, als het gaat orn de relaties met China?

0p deze en andere vragen hoopt Bett ne Vriese

koop een antwoord te kri.lgen.

Fel ," Babeth M.VanLoo

Lrn_or:60 minuten

bosrtv. n lida la i-la ma-201.1

> .t! I\,,. aal Tl,:..,|l (lril

trEE@

Junrsociale betrokkenheid
BOS BoeddhaDag compassie en

op 27
De BOS organiseert exctusief voo.

\irienoen van de BOS in samen'werklnq

rnet de werkgroep Joan Halifax in NL

op vrudag 27juni eer dag over co.r,-

cass e en soc ale bel:rokkenhe d.

letleraar en Zen Feacemaker van het

eerste uur Joan Hatifax is de <eynote

spreker Daarnaast \,vorden e. korte pre-

sentaties verzorgd dcor melsen die u t

e gen ervar ng over het oncer\,verp spre

ken. Zo passeren scciaat enqagement

n de zorg, ir gevangenissen en rnet

daklozer de revue. De rniddaE wordt

afqes o:e1 'rel eer parelcrs:Jssi.

Gastsprekers ziln

lrCne Bakker (sterve nsoegeLe d 1r g).

Alie Rozendal (zorg in gevangenissen)

Han de Wit (Boedch sme n oe samenle-

v nq), Frank De Waele (Zer Peacemakers)

Andr6 van der Braak is dagvoorz tter

-lel syrnpos urn is rn€oe to: stano gekomen

dankz j de facutteit Godgeleerche c. VL

(aarier zitn 19,50, u tstuitend \./oor V[ienoen

van de 3OS

Lees meer en koop tickels op

www.verrij kjeka rma. n t

,teei e sr el tl I L-re'aa'taL o.aatsc' ii
be ce rkl.



+BOSRadio

Dinsdag

6 mei
1e,00-20100 l oen !-v9

OBA Live staat geheel in het teken van het

aanstaande bezoek van de datai tama aan Neder-

land. Bettine Vriesekoop ontvangt bekende en

onbekende Nederlanders die atlen een bijzonde-

re ontmoeting hebben gehad met de spiritueet

teider van het Tibetaanse vo[k.

Er zutlen gasten aanwezig zijn uit de potitiek,

het bedrijfsleven en boeddhistisch Nederland.

00:00-00:35 . Hemelsbreed
ilacht van dinsdag op woensdag

Garagehouder Elze Schollema heeft ook een

tattooshop en is bovendien dichter en self-made

boeddhist. 0oit voerde hij actie tegen de NAM,

maar na een hartinfarct doet hij het nu wat

rustiger aan.

Kettisch boeddhisme is in het Westen een nog

wat vreemde eend in de bijt. Toch heeft deze

mengvorm van Tibetaans boeddhisme en Ketti-

sche symboliek ook in Nedertand aanhangers.

nBOS Radio

> op Radio 5. ontine en als podcast

Dinsdag

13met
tflo!;zo,oo l oan live

Een week voor de Europese verkiezingen praat

Bettine Vriesekoop met Marianne Thieme, de

voorvrouw van de Partij voor de Dieren.

Een (kritisch) gesprek over compassie, spiritu-

aliteit en de zegen en vloek van biologische

landbouw. Ook is Marco Vischer van tijdschrift

The Optimist le gast. Hij taat op eigen wijze een

positief en inspirerend licht op dagetijkse actua.

liteit schijnen.

00:00-00:35. Hemelsbreed
l{acht van dinsdag op woensdag

Deze uitzending is helemaalgewijd aan het

bezoek dat de dalai lama van 10 tot 12 mei aan

ons land brengt.0p zijn druk bezette program-

ma staat onder meer een boeddhistisch onder-

richt in Ahoy onder de titel 'De Drie Hoofdzaken

van het Pad'. Marlous Lazaldoet uitgebreid

verslag.

e$ Bestel.V 
WWW.

dvd's op
bosdvd nt

De tv-programmas van de BOS zijn ook online te koop op
een nieuwe website. Graaf in ons archief van de afgelopen jaren.
Inclusief uitzendingen die niet online te zien zijn!

(,DEE

Dinsdag

20 mei
19:00-20:00. OBA Live

De hoofdgast van deze aflevering is nog niet

bekend. Wat we wet zeker weten is dat het

steeds drukker wordt tijdens de uitzending vanaf

de vierde 6tage van de Openbare Bibtiotheek

Amsterdam. Kom ook eens tanEs!

KUk voor de laatste stand van zaken op onze

website www.bosrtv.nl

00:00-00:55 . Hemelsbreed
l{acht van dinsdag op woensdag

'waarom weten we wat we weten over het

boeddhisme?' 0nder deze titel geeft Clair Maes

een lezing aan de Universiteit van Gent. Peter

Meijwes interviewt haar.

Zenbeoefenaar Dorine Esser is ats voormalig

hoofdredacteur van Vorm I Leegte (tater Boed-

dha Magazine) en ervaringsdeskundige als het

gaatom teiding geven. ln hoeverre kunje je ats

teidinggevende laten leiden doorje eigen boed-

dhistische principes?
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rene Bakker (lnks) er] Jorn HalFax (r€chtsi

BOS BoeddhaDaq: compassie
en sociale betrolifenheid
De B0S BoeddhaDag staat in

het teken van compassie en

betrokkenheid. Op 27 junivindt
het symposium Compassion and
Social Engagement plaats aan

de Universiteit van Amsterdam.
Joan Hatifax en vier andere des-
kundigen houden lezingen over
het thema sociate betrokkenheid
en de verschi[[ende aspecten
van compassie.
['a ]-rR fi T i 11i .tl-r!

Het begon altemaal met een filmpje

dat circuleerde in het Facebook-netwerk

van Connie Franssen: de TED-talk

van Joan Halifax, over compassie en

de ware betekenis van empathie. Het

praatje werd bijna een miljoen keer

bekeken sinds het eind 2010 online
kwam te staan. "Moet zij niet eens een

keer naar' Nederland komen?" wierp

een van Connie's contacten op, nadat

zij het filmpje had gedeeld. Ook 'coltega

zenboeddhist' en zenleraar Irdne Bakker

wilde haar lerares al langer graag een

keer naar Nederland halen.

Zo ontstond de werkgroep iJoan Halifax

in Nederland", bestaande uit: Harriet

Marseille, Petra Hubbeling en Connie

Franssen.

De gemene deler binnen de werk-

groep is de interesse in gedngageerd

boeddhisme, dat weretdwijd en ook

in Nederiand sterk toeneemt. Zo kun-
nen studenten Spiritual Care aan de VU

zich sinds vorig jaar ook specialiseren

in de richting boeddhisme en dit iaar
start in september de postdoctorale

ambtsopleiding tot boeddhistisch gees-

telijk verzorger. Op dit moment kent

Nedertand zes boeddhistisch geestelijk

verzorgers in gevangenissen die sinds

2011 vast in dienst ziin van het ministe-
rie van justitie. Boeddhisme is daarmee



niet langer slechts een individuele
bezigheid, maar raakt steeds meer

verankerd in de maatschappij.

Joan Hali.fax is keynote speaker

van het symposium. Zij zat een uur
spreken en daarna vragen beantwoor-

den. Met haar iarenlange ervaring als

stervensbegeleider en dankzij haar

speciale trainingsprogramma Beingr

wtth Dying, is zij een autoriteit op

het gebied van de rol van compassie

in de zorg. Van die kennis en ervaring
kunnen geestelijk verzorgers en

sociaal geengageerde boeddhisten

in Nederland ook profiteren, vinden
de organisatoren. Ook geestelijk ver-

zorgers van andere gezindten zijn van

harte uitgenodigd om het symposium

bij te wonen.

Naast keynote spreker Joan Halifax,

zullen vier andere experts uit verschil-

lende vakgebieden over het onderwerp

spreken. Wie ziin zij en wat verstaan

ze zelf onder compassie?

Atie Rozendat: is 66n van de zes

boeddhistisch geestelijk verzorgers

werkzaam binnen het gevangeniswe-

zen in Nederland. Zij begon haar

carridre a1s verpleegkundige om zich

later specifiek te rj.chten op de psycho-

sociale begeleiding van pati6nten.

Ook is zii als vrijwilligster werkzaam
geweest in een hospice. Zij is een beoe-

fenaar in de zentraditie, zowel bij Zen

Spirit (Irdne Kaigetsu Bakker) als bij
Zen River (Tenkei Coppens Roshi).

"Compassie is een acti.eve beweging

naar het lijden van de ander toe. Dit

kan verschillende vormen aannemen,

zoals aanwezig blijven, metta, luisteren,
praktische hulp, meditatie-onderricht
en mindfulnesstraining. "

Han de Wit: is geestelijk teider van

de Tibetaans boeddhistische beweging

Shambhala. Hij verwierf als weten-

schapper internationale bekendheid

met ziin onderzoek naar de psycho-

logische inzichten die in spirituele

tradities te vinden zijn. Hij schreef

diverse boeken over boeddhisme in

de samenleving, waaronder Maatschap-

pelrk Boeddhisme.

"De klassieke boeddhistische

betekenis van compassie is dat het mder

is dan een gevoel: het is daadkracht

gericht op het verzachten of wegnemen

van liiden. Lief-dadigheid in de letter-

liike betekenis van dat woord."

lrane Bakker: is zenleraar in de line-
age van Joan Halilax Roshi en was

van 1998 tot 2004 betrokken bij de

Being with Dyf ng-training van Halif ax.

Deze intensieve 8-daagse training voor

mensen in de gezondheidszorg heeft

velen geinspireerd de psychosociale

en spirituele zorg voor stervenden te

verbeteren. Joan Halilax heeft Irane

gevraagd haar training stervensbege-

leiding in Europa voort te zetten.
"Ik zie compassie als een natuurlijke

respons op lijden, vanuit een diep

besef van eenheid en verbondenheid.

Van daaruit komt onmiddellijk het ver-

langen op dit lijden te helpen verlichten
of te dragen."

Frank De Waete: is zenleraar en leidt
de Zen Peacemakers Lage Landen

sangha. Hij leidde onder andere

een dozijn straatretraites in Pariis

en Brussel en kreeg tijdens een straat-

retraite in april 2011 in New York trans-

missie van Bernie Glassman Roshi..

Daarmee werd hij ziin dharmaopvolger

in de Zen Peacemakers Sangha. Als

Zen Peacemaker maakt Frank zich

sterk voor de kwetsbaarste groepen

in de samenleving. Zo startte hij vanurt

de pastorale zorg voor stervenden een

open groep palliatieve zorg.

Het symposium wordt voorgezeten

door And16 van der Braak: zenleraar bij
Zen Centrum Amsterdam en hoogleraar

boeddhistische filosofie aan de VU:

"Voor mij is compassie niet zozeer

een innerlijke kwatiteit die we moeten

proberen te cultiveren, maar iets

dat vanzelf gaat stromen als we ons

openstellen en ons laten raken door

de tienduizend dingen van ons leven.

Het 'zitten in ontvankelijkheid' is

een heel mooie belichaming van die

openheid."

Koop kaarten voor de BOS BoeddhaDag

op www.verrijkjekarma.nl

BOS BoeddhaDag
Wanneer Vnjdag 27 juni 2074 van 13:00 tot 17:00

Waar Oudema 1l^ uispoor r 4-6. Amsterdan]

Uitsluitend voor Vrienden van de BOS

Toegang € 19,50

Met Joan Halifax {keynotespreker), lrdne Bakker (stervensbegele ding), Atie Rozendal

izorg in gevangenissen), Han de W t (boeddhisme in de samenleving) en Frank

De Waele (Zer Peacera <ers)

Let op oe 6oeoohaDag is tngeLstatg

Meer lnformatie en kaartles op www.verrijkjekarma.nt/boeddha dag-Z}L4l



Zondag

8 juni

zondag

22 juni

4-BOS TeLevisie

14:00. NPO2
herhating Zat 14 juni 09:30 . NPO 2

14:00. NPO2
herhaling Zat 28 juni 09:30 . NPO 2

Het mooiste komt nog

Met de enige foto die ze van haar vader heeft,

du kt Renee Witna Span in haar verleden: een

jeugd zonder haar vader, de Friese muzrkant

Frans Span, die op.longe teeftijd verdronk. Hoe

belangrijk 1s het om je oorsprong te kennen?

Renee heeft maar den foto waar zi.l en haar vader

samen op staan. Niet veel later, ats ze bijna

zeven is. scheiden haar ouders. Daarna ziet ze

haar vader - een op dat moment succesvo[[e

Friese muzikant - nooit meer. Het leven zonder

vader lijkt Renee prima af te gaan. maar als ze

op haar 21e hoort dat Frans is verdronken, voelt

ze zich toch ontwortetd. ls de aanwezigheid

The Four Noble Truths

Het lilden onder de loep

De Boeddha formuteerde 2500 jaar geleden

'vier edete waarheden' over het tUden en watje

daar aan kunt doen. Maar is zi,n oplossing nog

wetpassend, in deze hectische tijdenr Twintig

vrije denkers, waaronder PauI Scheffer, kwamen

dit voor.laar in lndia samen om een antwoord

van een vader onmisbaar, om een sterk en qe-

aard persoon te worden? Wat is de invtoed van

het gemis van wortels in je leven? Deze vragen

vormen het begin van de frtmische en persoon-

ti.jke zoektocht die Rende Spank beslu t te maken.

te vinden op deze vraag. In het Sarnath lnterna-

tionalNyingma lnstitute. opgericht om oost

en west dichter brj etkaar te brengen, deelden ze

hun eigen leed en hun inzicht in hoe daar mee

om te gaan volgens het principe van de 'vier

edele waarheden'. De rode draad tnThe Four

Noble Irulhs is het PaLi-woord'dukha', wat

[etterlijk een aanlopende wagenas betekent.

Het resulterende piepen en knarsen blilkt door

iedereen verschiltend te worden ervaren, maar

met de troostrUke overeenkomst dat niemand

atleen is n dat lijden.

Regie George Schouten

Lengte 60 minuten

bosrtv, n[/the-four-nobte-truths

> cp tv, cnl ne en Cvd

trEE@

Reg e Ren6e Witna Span

Lengte 60 minuten

bosrtv.nl/het-mooiste-komt-nog

> op:\,/, ontine en dvd

trEE@



Dinsdag

24 juni
19:00-20:00 . OBA Live

Sociatmedia: vloek, zegen, of attebei tegetijk?

00:00-00:55 . Hemelsbreed
Nacht van dinsdag op woensdag

De Groninger fotograaf Robert Mulder organi-

seert in het klooster van Ter Apel een fototen-

toonstelling met ats titel. Geloof in Groningen.

Behalve de ktassieke westerse getoven komen

ook minder gangbare retigies in de tentoonstet-

ling naar voren. Natuurlijk is daar het boeddhis-

me bij. De foto's in Ter Apel zijn uitstuitend

in Groningen gemaakt. Waarom is de fotograaf

zo geraakt door retigieuze objecten? Verder

een uitgebreid portret van Joan Hatifax Roshi.

De getiefde en geroemde zenteraar is eind juni in

Nederland. En als Vriend van de B0S kunt u haar

ontmoeten op de BOS BoeddhaDag op 27 juni.

Colofon
Alte aankond gingen onder voorbehoud

www.bosrtv.nl ook voor !leniiste tv- en radio

uilzendingen

fa ce b ook.co m / bosrtv en twitter.com/bosrtv

bod hitv.nl onze longer'ensite

fa ce b ook.co m/bod h itv

er twitter.com/ b o d h itvn I

Luis:eren kan vra Radio 5, <abeI en ooocast

bosrtv, n t/podcast

BesteL dvd's op www.bosdvd.nI

O Een uil:,;ave van de B0S

Boedclhist sche 0mroep 5t chtinE, 2014

Redactie Laetitia Schoofs, Kitty Arends,

Monique Rutgers, Maurice Laparlitre

en Marijn van der Waa

Vormqevrn g Teresa Borasino, Amsterdam

Druk Ruparo, Amsterdam

Bodhitv

Rikko Voorberg
Kerkpionier, zo noemt hij zichzelf. Rikko Voorberg is theoloog en

dominee, maar ook theatermaker, presentator en initiatielnemer

van de PopupKerk in Amsterdam.

In de Bodhitv-serie over de zes paramitas kwamen presentatrice

Zarayda Groenhart en zanger Tim Akkerman al aan het woord.

Binnenkort interviewt Bodhitv Rikko Voorberg over de derde paramita:

verdraagzaamheid. Voorberg kwam in het nieuws toen hij op Facebook

aankondigde dat de pedofiel Benno L., tegen wiens huisvesting in Leiden

veel geprotesteerd werd, zijn buurman wel mocht worden. Ondanks zijn

eigen weerstand, zijn angst om zijn eigen kleine kinderen en een golf

van volkswoede inclusief doodswensen aan zijn adres, staat hii nog

steeds achter die actie. Net als Jezus wil hij als een naaste zijn voor

de ander. Het woord "verdraagzaamheid' staat zo ongeveer op zijn voor-

hoofd getatoe€erd. Daarnaast heet hij iedereen welkom bij de zondagse

brunch in de PopUpKerk in Amsterdam-West, van katholiek tot agnost.

Wat hij met het boeddhisme heeft, is binnenkort te lezen op Bodhitv!

tseki.k he. vanaf 26 ''l-, 

" 
o, *rr,r.Oornnr..,

A D^.-h ,. Al'* $ eos'V lLi 'aB-,,e.s_r

I +3"-tal35 6771511 www bosrtv.nl

bos\a ocsrtv nl \,vw"w bodh tV nI
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Terugbtik dalai tama in Nederland
Het kan bijna niemand zijn ontgaan:

de dalai iama was vorige maand in Ne-

derland. Op 11 mei gaf hii twee uitver-
kochte lezingen in de Ahoy in Rotter-

dam, en de BOS en Bodhitv waren erbij.

In de tv-uitzending De dalai lama in

Nederland zijn de hoogtepunten te zien

uit de lezingen die de dalai lama gaf in
de Ahoy, en een interview met de Tibe-

taanse leider door oud-ta{eltenniskam-
pioen Bettine Vriesekoop. In zijn boek

Vrlj van religie pleit de dalai lama voor
de 'educati.e van het hart', de ontwikke-
ling van universele waarden, die moet
plaatsvinden voorbij de grenzen van re-

ligie, Niet alleen ln het jeugdonderwijs,

maar in de samenleving als geheel. Wat

betekent dit concreet en hoe integreren

wii deze waarden in onze samenlevingt?

Het interview gj.ng onder andere over

China. De belangri,ke les die de dalai

lama van de Chinezen heeft geleerd:

"Je vijand is je beste leraar."

De complete, drie uur durende regis-

tratie van de lezing is ook te zien

op onze website. Maar ook de BOS-

radio en Bodhitv hebben veel aandacht

besteed aan het bezoek. Marlous Lazal

deed op de radio uitgebreid verslag,

en Bodhitv verzorgde een live blog

vanuit de Ahoy.

Kijk, luister en lees alles terug op

www.bosrtv.nt/dataitama

BOSAgenda
Boeddhisme als bron van levenskunst

Vier \edertandse boeddhistische leraren gaan met eLkaar - en met de deelneme's -
in gesprek over Boeddhisme als bron van levenskunst op 15juni n De N euwe L efde

in Amsterdam. Met Han de Wit, Edet Maex, Fr ts Kosier en Nico Tydeman.

De N euwe Liefde in Amsterdam, zondag 15 juni van 10 tot 17 uur

Eindevande BOSV/IJZER
De potitiek heeft bestoten dat de kleine ievensbeschouwelilke omrcepen wcrden

opgeheven. ln de aantocp naar het moment dai dir ook echt gaat gebeLrren wordt

er nog meer bezu nigd dan ai het gevaL was. Cok dit laar en volgend .laar s er steeds

m nder geld, en daarorn is de 3OS gedwongen moeiit1ke (euzes te maken.

De papieren BOSw jzer zoats d e nu voor u lgt gaat daarom verdwilnen Er verschijnt

hierna nog een laalste zomernummer, en daarna stappen we over op een dig tale

BOSwlzer.

Om die nieuwe BOSwilzer:e kunnen versturen hebben \n/e wel uw emait-adres

nod g ln de votgende BOSwlzer leest u hoe u er zeker van kunt zi]n cat we d t

ook daadwerketilk hebben.

Ondertussen kunt u z ch ook at aanmeLden vocr de wekeljkse, gratrs nieuwsbrief

van de BOS:

www.bosrtv.nt/nieuwsbrief



4-BOSRadio

19,00-20,00 I oBA live
De Vtaming Manu Adriaens vertelt over ziJn

laatste boek Maak een lightversie van jezelf!

Waarom is die verdraaide verlichting maar weg-

gelegd voor enketen?

00:00-00:35 . Hemetsbreed
Nacht van dinsdag op woensdag

Het westerse hedendaagse boeddhisme heeft zo

zijn eigenaardigheden. ledere uitzending in juni

zoeken we in de serie'Ons soort boeddhisme'

naar de verschitten tussen Oost en West. ln de

eerste aflevering de vraag: gaat het hier nu echt

om geluk? Verder berichten uit Mongolid over

de renaissance van het boeddhisme daar.

Tjatling Hatbertsma is onlangs benoemd tot

hoogteraar Oost-Azid en Mongotie aan de Rijks-

universiteit Groningen. Eerder was hij adviseur

van de president van Mongolid. Halbertsma kan

uit eerste hand vertelten over de spectaculaire

heropkomst van het boeddhisme in Mongolii

na de vaI van het communisme.

.;'BOS Rad o
> op Radio 5, ontine en als podcast

Dinsdag

10 juni
Dinsdag

5 juni
19100-20100 . oBA Live

Winnaar Jan Bransen van de Socratesprils voor

het beste filosofieboek springt op de bres voor

gebruik van het gezond verstand. Zo zouden

we ons iedere dag weer in de turen latenleggen

door experts en wetenschappers, betoogt hU.

00:00-00:35 . Hemelsbreed
Nacht van dinsdag op woensdag

Het is een stevige nachtelijke wandeling die de

Zen Peacemakers Sangha Lage Landen voor

de boeg heeft. Veertig kilometer tussen Den

Haag en Rotterdam. Het'Zen Peacemakersteam'

[oopt mee tijdens de Nacht van de Vluchteling.

De sponsorwandeting staat ditjaar in het teken

van Syrische vtuchtetingen, 0ok is een portret

van Rutger Brouwer te horen. Hij is actief voor

het Brouwerfonds dat is opgezet door zijn groot-

vader om Tibetaanse vluchtelingen te onder

steunen. De eerste daad een halve eeuw geteden

was een voorstetling van Circus Boltiniop het

terrein van Paleis Soestdijk.

(,))EE

Dinsdag

17 juni
1e100-20:00 ; oBA Llye

Het WK voetbaI is van start gegaan. De wondere

weretd van de sport, bekeken door een boed-

dhistische brit.

00:00-00:35 . Hemelsbreed
Nacht van dinsdag op woensdag

Kees Kort bespeelt aIenige jaren de shakuhachi,

een Japanse fluit. Het is een instrument dat in

Japan ook door bedetmonniken bespeeld wordt

en wordt gezien als een vorm van meditatie.

De derde aftevering van de serie '0ns soort

boeddhisme' staat in het teken van het sym-

bootvoor het knuffetboeddhisme. de datai [ama.

lmmer vriendetijk en overatvrede prekend.

Maar hoe zit het met de Tibetaanse potitieke

sptijtzwammen die wij westertingen minder

frequent te zien krijgen?
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Afval is een uitvinding
ln de documenlaie Zero L1laste bezoeken we de ltaliaanse stad Napels
Een pittoreske stad die met een gigantisch afvalprobleem kampt dankzij
de invloed van de maffia. Terwijt potitici en maffiosi etkaar de tent
uitvechten, komt de Amerikaanse scheikundige dr. PauI Connett zijn pLan

voor Zera [4/aste uit de doeken doen. De BOSwijzer sprak met hem.
-.t1,,

Juli en augustus 2014 Jaargang 15 Nr. 7

Hoe bent u betrokken geraakt bij afvatre-

ductie?

'Achtentwintig jaar geieden wilden ze

een afvalverbrandingsoven bouwen in
mijn buurt. Eerst leek me dat een goed

idee: geen vuilnisbelt meer en energie-

opwekking uit afval. Maar toen hoorde

ik over dioxine, een gifstof die vrijkomt
bij afvalverbranding. Ik begon een

gevecht dat we na vijf jaar wonnen:

die oven kwam er niet-

Inmiddels vragen gemeenschappen

van over de hele wereld me om hulp. +



.i BOS

Mijn strijd te gen verbrandingsovens

is inmiddels een positieve campagne

geworden: de promotie van duurzaam-

heid."

Kunt u een voorbeeld qeven van resuttaten

van uw campagne?
''Een goed voorbeeld is Capannori

vlakbij Lucca: de eerste Italiaanse stad

met een Zero Waste-plan, een reuse

I repaf r-centrum, en een Zero Waste-

onderzoekscentrum. Dit soort steden

realiseren binnen twee jaar al veertig

tot zestig procent afvalreductie."

Hoe kunnen individuen gemotiveerd wor-

den om minder afvalte produceren?

"Dat is moeilijk. Individuen moeten

vooral hun gemeenschap mobiliseren,

en als gemeenschap druk op politici
uitoefenen. Mensen hebben vaak

het gevoel dat ze niet meer dan een

druppel op een gloeiende plaat zijn,

maar dat is niet zo. Begin met stap 1 uit
mijn tienstappenplan: a{valscheiding.

Afvalreductie is ook een opstap naar

nieuwe duurzaamheidsinitiatieven.

zoals zero kilometers (het verkleinen

van de afstand tussen akker en bord)

en bio'logische landbouw, wat weer

leidt tot minder pesticiden en genetisch

gemodificeerd voedsel.

Vergeet ook de wisselwerking tus-

sen gemeenschappen en bedrijven niet.

Consumenten moeten zeggen: als we

het niet kunnen hergebruiken of recy-

clen, dan moeten jullie het niet makenl"

ln de fitm zegt u: industrial responsibility

at the front end, community responsibility

at the back end. Maar hoe kunnen bedrij-

ven aangezet worden tot afvalreductie?

"Het positieve is: bedriiven die duur-

zame goederen maken, kunnen veel

geld besparen. Een voorbeeld is kopi-

eermachinebedrljf Xerox in Venray:

die verzamelen gebruikte kopieer-

machines. Sommige daarvan zijn als

nieuw. bii andere worden onderdelen

vervangen ol onderdelen hergebruikt.

Zij herwlnnen 95% van a1le materialen.

Het slechte nleuws zljn de bedrijven

die niet-duurzame goederen maken,

zoaLs de verpakkingsindustrie. Voor hen

is af valreductie allesbehalve lucratief ,

daarvoor hebben we sterk beleid nodlg.

Want er moet iets veranderen: als ieder-

een zou consumeren als een Amerikaan

zouden we vier planeten nodig hebben.

Een crisis is onvermiidelijk."

Hoe werkt u in uw eigen teven aan afvat-

red uctie?

"lk ben geen heilige, maar ik doe mijn
best. Ik heb bijvoorbeeld een scheer-

kwast en koop nooit scheerzeep, maar

gebruik hotelzeepies. Zo worden die

restjes zeep niet weggegooid en hoef

ik geen nieuwe te kopenl

En ik heb een composthoop in mijn
achtertuin, heel belangrijk. Compost

scheiden maakt zo'n verschil voor de

afvalberg. Het zorgt ook voor minder
COZ dan als we het zouden verbranden.

In de grond komt die CO2 langzaam vrij
en dient het bovendien als voedsel voor

de p1anten."

U lijkt nogat positief ingesteld.

"Ik ben niet naief, maar elke dag zie

ik meer gemeenschappen meedoen. Die

kunnen als model voor andere gemeen-

schappen dienen als de milieucrisis

uitbreekt. Stap 11 van mijn tienstap-

penplan is: vervanging zoeken voor

overconsumptie. We moeten ons afvra-

gen: wat maakt mensen gelukkig? We

moeten'levensstandaard vervangen

door'levenskwaliteit'. Daarvoor hebben

we nieuwe experts nodig: schrijvers,

componisten. dlchters, die mensen

van mening kunnen doen veranderen

en die menselijke relaties onder de loep

nemen.

Duurzaamheid is nodig, in het

bijzonder voor onze klnderen. Elke dag

krijgen zij de boodschap dat er voor
hen geen toekomst is. Dat kan nooit de

bedoeling zijn. We can lose everything,

except hope."

Zero Waste, dinsdag 15 juli

23:00 . NPOZ

Adine Versluis is een Tero
Waste-e nth ousiaste [i n g.

Hoe pakt zilhet aan?
"Drie jaar geleden hoorde ik voor het eerst over Zero Waste. Sindsdien

zet k kteine stapjes naar een Zero Waste-levensstijt. Het heeft rne bewust
gemaakt van afvat. als je de vraag stimuleert door bilvoorbeeld verpakte

producten te kopen, dan heeft dat gevotgen. Het afvaI moet afgevoerd,

gerecycted en verwerkt worden. Om dat te voorkomen koop ik in butk,

bij de boer of niet. Je kunt verpakkingen ook hergebruiken: van plast c

ftessen (zonder statiegetd) maak k trechters, aardbeienbakjes gebruik ik

als voorzaaibakjes en n andere plastic verpakk ngen vries k eten in.

Een tip? Werk in kLeine stapjes. Stop groenten in een ergen rneegebrachte

zak. Neem een tas mee als Je gaat w nketen. Bek jk welke materialen je

in kunt leveren voor recycting. Vraag ]e af of je aankopen echt nodlg hebt.

En {as een ktiekjesdag in, zodat je geen eten weg hoeft te qooienl"
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Demonen van de nieuwe vrijheid
Stri.jd voor de toekomst van Myanmar

Eind 2011werd de weretdberoemde oppositie-

leider Aung San Suu Kyi na tientatlen jaren huis-

arrest vrijgelaten. ln aprit2012 votgden de eerste

vrije verkiezingen. Deze onverwachte nieuwe

vrijheid maakte het ook mogetrk dat een oude

vete tussen de boeddhistische meerderheid en

de moslimminderheid kon opspeten. Atlereerst

in West-Myanmat waar Bengaatse mostims en

een boeddhistische etnische minderheid aI sinds

begin vorige eeuw etkaar naar het teven staan.

Maar in 2015 verspreidde het gewetd tegen mos-

lims zich over het hete land. Onder het toeziend

oog van een groep exkeme boeddhistische

monniken, werden tientatten mostims vermoord

Zero Waste

Het afvalprobleem van Napels

Luigi de Magistris, de nieuwgekozen burgemees-

ter van Napels gaat de strijd aan met de maffia

om de stad vuilnisvrij te maken. Napels moet ats

een van de slechtste voorbeelden van afvatma-

nagement een van de beste worden. Hoe?

en duizenden ontheemd. Regisseur l(ay Masten-

broek g ng op zoek naar oorzaken en gevotgen

van het plotseling opgetaaide antimostim-

sentiment. Daarvoor votgt hij twee mannen die

ieder op hun eigen manier actie voeren tegen

het religieuze geweld: de 25-jarige activist en

filmmaker Htuu Lou Rae en de 56-jarige boed-

dhistische monnik U Panda Wathra. Wordt hun

missie een succes?

De partijtoze de Magistris belooft de optossing

van het afvalprobteem en wint de verkiezin-

gen met meer dan 65 procent van de stemmen.

Kort na zijn aanstelting ondertekent hij het zo-

qenaamde Zero Waste convenant. Dit betekent

het terugbrengen van de afvalproductie tot nut,

door middelvan slim hergebruik van materiaten

en het voorkomen van afval, Na de verkiezingen

slaat de maffia echter onmiddellijk terug.0veral

in Napels wordt vuitnis op de straten gedumpt.

vui[niswagens worden beschoten. Filmmaker

Raffaele Brunetti trekt zich dit probleem aan en

besluit om terug te keren naar Napets, 20.laar

nadat hij zijn geboortestad heeft verlaten, om te

kijken of het nog mogelijk is het afvatprobleem

':l N'T! ol':9::i"

Regie Raflaele Brunetti

Lengte 60 minuten

bosrtv.nt/zero-waste

> op tv, cnl ne en dvd

trEE@

Regie Kay Mastenbroek

Lengte 60 minuten

bosrtv.nt/demonen-van-de-nieuwe-vrijheid

> op tv, onl ne en dvd

trEE@



Terugbtik BOS Boeddha Dag

De BO5 BoeddhaDag van 27 juni stond in het

teken van compassie en betrokkenheid. Joan

Hatifax en vier andere deskundigen hielden

lezingen over het thema sociale betrokkenheid

en de versch ltende aspecten van compassie

Wat er precies is gezegd weten we nog n et op

het mornent dat deze BOSwijzer naar de drukker

gaat. Kijk op onze website voor een vottedig

verstag

bosrtv.nt/boeddhadag

Bodhitv

Peter Lestie: pionier in compassie
Peter Leslie s een compassie-pionrer in hart en nieren. Zonder enige er-

varing in het middetbaar onderwls begon deze yogateraar vorig school-
jaar met het ooceren van een b4zonder keuzevak aan de Orlon-school
in Breda."Project Mindtab", een cursus waarin scholieren leren wat het

betekent'om mens te zijn'. Dit aan de hand van de zogenaamde 'sixteen

guidelines' een serie prakt sche die ons hetpen te reflecteren op ons ge-

drag, ons denken en onze emoties. De richtti.lnen zt.1n gebaseerd op een

tekst van de zevende-eeuwse T betaanse konrng Songtsen Gampo. Met

Project Mindtab won Lestie in apriI de Corn passiepri.]s 2014. En in mei

stond hij met zes schotieren op het sympos um Education of the Heart,

waar ook de Data - a'ra bi, aanwezig was.

Sopa Bouman s beginnend frtmmaker en maakte een korte documen-
taire over Project M ndlab. Zo zien we Peter aan het werk in de ktas, en

tijdens een med itatie-ftashmob die hrj op vrijdag 13 junr samen met zijn

studenten h eLd.

Cnd=r'.,clr?e.cud ','araf 2 uLi te z en cp bodhitv.nl

Cotofon
AILE a;nkond q rgen cnCer voorreholc

www.bosrtv,nl ook yoor geriste t,/ en r.dior,itzencrn en

fa ceb oo k. com/ bosrtv en twitter.com/bosrtv

www.bodhitv,nt onze lc ng eren: le

facebook.comi bod hitv er twitter.com/bodhitvn t

LL steren kan v a Radio 5, {:bel er poccast www.bosrtv.n [/podcast

Be:tel d,id 5 ,p www,bosdvd.nl

o Een uiiqave van .'r e FOS Boeddl st scl-e 0rroep St chi ng 20i4

Red.r.tie Kitty Arends, Maurice [aparlidre, Loes Liemburg, Monique Rutgers,

Laetitia Schools en Marijn van der Waa

Vormgt,,, r.g Teresa Borasino, Amsterdam

Druk Ru paro, Amsterdam

BOS 
Fr:tl,]r.s 61

12!0 AE l- tver:r'n

I +31 (C),<5 5771611 \&\,r\^,i cosrtv nl

bcsGbosltv n[ \/!,',,,'n/ codh tv nl

A($
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Laatste gedrukte
4-BOS\A/IJZER
We hadden het al aangekondigd in het vorige nummer, maar dit is tot ons

groot verdriet de laatste gedrukte BOSwijzer. In de aanloop naar het moment

dat de kleine levensbeschouwelijke omroepen worden opgeheven moet er

nog meer bezuinigd worden dan al het geval was.

We bedanken iedereen die in de afgelopen jaren met hart en ziel aan de BOS-

wijzer heelt meegewerkt. De huidige redactieleden, maar ook voorgangers

zoals Petra Hunsche, Jotanda de Jonge, Ma:rc Thelosen en Mark de Jonge.

En vooral de grafisch ontwerpers: Josje PoIlmann, die verantwoordeliik was

voor het uitertijk van de BOSwijzer vanaf het prille begin, en Teresa Borasino

en Laura d'Ors, die de BOSwijzer nieuwe stijl ontwierpen. Drukkerij Ruparo

heeft er al die jaren voor gezorgd dat het bla'd prachtig gedrukt werd.

In september stappen we over naar een digjrtale BOSwijzer. De Vrienden van

de BOS van wie we het e-mailadres nog niet hebben, krijgen nog uitleg (per

post!) hoe ze hun e-mailadres aan ons kunnen doorgeven.

"De BOS heeft voor mrj a[[e deuren
naar mezetf geopend"
Astrid van 0pstal rs atjaren onze grootste fan

op Facebook. Tijd om haar eens in het zonnetje

zetten "Dat de BO5 uit de lucht gaat vind k

onbegrijpetijk. lk ben door jutiie docu's zo ver

gekomen. daardoor ben ik gaan spitten op het

internet en in boeken De fitms ziln hetemaal

nijn drng. ik v rd er zoveel he,kenning i^.

Sommige heb ik weI acht keer gezien, ze blrjven

elke kee r weer mooi."

Hoe leerde je de BOS kennen?

"lk teerce de BOS kennen toen mijn schoon-

ouders kort na etkaar overteden. Zil waren

boeddhisten en aL hun sputtetjes gingen na hun

dood naar een boeddhistische organisatie.

Je hebt gelijk,
dit is heeleng pap!

Mijn schoonvader was zo n fi1ne man lk werd

vr end van de BOS en hielp bij Change Your it4 nd

Day, ik vond daar prec es wat ik teuk vind. Fi;ne

mensen. harmoniel"

Wat is je favoriete documentaire?

"Seven Years in Shaolin, over een Duitse jongen

die naar China gaat om kungfu te teren Hlj is

noq maar 16 en leeft daar onder barre omstan-

diqheden, maar hij bleef votharden. Mijn broer

en rk waren vroeger gek op Bruce Lee en karate,

dus die fitm was fantastisch om te zien. Ja, we

pinkten wel een traantje weg.

1k withet ook delen, dan zeg 1k "roh heb 1e

wet naar de BOS gekeken, ze hadden weer een

pracht g mooie docu " Nee, zeggen ze dan,

haha. Dan verwrls ik ze attijd door naar U tzen-

ding Gemist.'

Wat betekent de 805 voor jou?

Het is een houvast. De fi[ms en evenementen

geven me extra kracht voor mijn meditatie.

lk heb die boost attijd weI nod g, omdat ]k het

allemaalalteen doe. Mijn man Jos vindt atLes

goed wat ik doe, a[s ik hern er maar bu ten

laatl Door de B0S heb ik attes gevonden, het is

thu skomen."

i.BOSWI]ZER



€-BOSRadio

BOS Radio staat voor de 'zomerstop'. ln juti en augustus wordt er traditio-
neeteen aangepaste programmering gevoerd. Atzaler van een vottedige
radiostilte zeker geen sprake zijn. A[[e reden dus om ook in vakantiesfeer
naar de B0S te btijven luisteren! Hieronder atvast een btik op de zomer-
maanden en de periode erna.

+BOS Radlo

> op Radio 5, online en ats podcast

(,))EE

OBA Live. Radio 5, dinsdag
19:00-20:00

De talkshow OBA Live is de hete zomer op het

bekende tijdstip te beluisteren, maar zal twee

maanden lang weI een ander jasje krijgen.

Vanafjuti komen de [ive-uitzendingen vanuit de

Openbare Bibtiotheek bij Amsterdam Cenkaal

te vervallen. ln deze periode krijgt de uitzending

de naam 'De zomer van 0BA Live'. Juli tett vijf

vooraf opgenomen gesprekken met 6dn gast in

de hoofdro[. Augustus bevat vier compilaties van

hoogtepunten uit de eerdere afteveringen Van

dit jaar.

ln de maand juti komen onder andere schrij-

ver Advait van Hutzen en contrabassist Tony

Overwater aan het woord. Van Hulzen kreeg

bekendheid door zijnboek Die mijwerd weg-

genomen is mry nu zo nab4 over zijn overteden

dochter Roos. De auteur vertelt onder andere

over de meditaties waarin hij kracht vindt. Met

Tony overwater zalhet gaan over de spirituete

aspecten van de muziekpraktijk. De muzikant is

een sprekend voorbeeld van schaven aan jezelf

ats beoefening.

Verder staat'De Zomer van 0BA Live'stitbij

afvatals groeiend en weretdwijd probleem. ls er

een optossing te vinden? Jazeker! De juti-edities

van'De Zomer van OBA Live'worden gepresen-

teerd door Ton Maas, Marlous Lazal en Maurice

Lapartidre.

Hemelsbreed . Radio 5,
00:00-00:35
Nacht van dinsdag op woensdag

ln de zomermaanden staat voor Hemetsbreed

een setectie van de mooiste uitzendingen uit

de afgelopen twaatf maanden geptand. Denk

bijvoorbeeld aan het bijzondere interview met

com6dienne Ruby Wax, de vraag of mindfulness

nog iets kan betekenen in de atlersomberste

situaties des levens, de relatie tussen Theravada

en kunst en de rol van boeddha in de baje's.

Na de zomer zaI Hemelsbreed een andere

opzet krijgen. De nachtetijke uitzending van

dinsdag op woensdag wordt vanaf september

een diepgravend interview met een gast aan

tafet. Deze krijgt een ruim een half uur de tijd om

zijn of haar verhaalte doen.

Het programma krijgt net als zijn voorganger

een duidetijk boeddhistisch karakter, Begrippen

als transformatie, samsara, moed, contemplatie

en compassie zutten regelmatig passeren in het

nachtetijke interview. Bekende en minder beken-

de gasten worden verteid tot een goed gesprek

van mens tot mens. Een gesprek waarin ook best

eens een stitte mag vallen.

Een man zei tegen de
Boeddha: "Ik Wil Geluk."

De Boeddha zei:
"Verwijder eerst het ego:
'Ik'. Verwijder daarna het

verlangen'Wil'. Nu hou
je dus'Geluk'over!"

- de Boeddha


