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DE BOSWtIZER

Deze BOSwijzer heeft betrekking op de maand december, een maand die wii in onze cultuur
gewoonlijk benutten voor reflectie. En hoewel ik deze woorden schrijf in november. heb ik de

afgelopen tijd, door omstandrgheden, veel nagedacht over waar de BOS momentee staat,

hoe daarmee verder te gaan en wat rnijn rol daarin zou moeten zi1n.

BOS geeft meerwaorde qon de somenleving
Na meer dan zeven laar voorbereiding, is de BOS in zoor van start gegaan als de eerste

publieke boeddhistische omroep, op ziin minst in de westerse wereld. De reden dat dit kon

ligt vooral aan de unieke Mediawet die Nederland kent en het bijbehorende unieke omroep-
bestel dat ruimte biedt aan a le wereldreligies en levensbeschouwrngen. En ik ben er overi-

gens van overtu gd dat de BOS door middel van de programmering een meerwaarde aan de

samen leving heeft teru ggegeve n

Er is sprake van een zeer sterke toename van interesse in het boeddhisme in Nederland,

zoals ook overal elders rn de westerse wereld. Waarschiin ijk voelen mensen dat het boed'

dhisme antwoorden kan geven op tal van problemen die op eerr zich steeds verhardende en

gewelddadiger manier aan de oppervlakte komen. Slechts een klein deel van deze belangstel-

lenden sluit zich aan bil boeddhistische organisaties. Evenals door de BOS gebru kgemaakt rs

van bestaande mogelijkheden in de maatschappij en vervolgens iets waardevols aan de maat-

schappij wordt teruggegeven, moeten er andere manreren zijn iets dergel lks te doen, waar-

door het boeddhisme meer wezenlijks aan de samenleving kan teruggeven. lk denk daarbil in

de eerste plaats aan het regu iere onderwils. Maar er zullen meer mogelilkheden zijn

Wanneer ik nu op bijna vier jaar BOS terugkijk denk ik te mogen vaststellen dat de BOS op

programmagebred een verrassend goed aanbod tot stand brengt, dat n zip algemeenheid

veel waardering ontmoet. lk mag dit constateren omdat mijr bildrage daaraan heel gerrng s

geweest. lk ben geen programmamaker en ik heb geen ambities in die rrchting. D t is voor het

allergrootste deel de verdienste van de (kleine) groep professione e boeddhistische program-

mamakers, onder leiding van programmadirecteur Eabeth VanLoo. Het valt te verwachten dat

in de komende laren de zendt 1d van de BOS uitgebreid za worden. Dat rnaakt de taak van

programmamakers zwaarder en rk denk dat programmenng, op ten minste hetzelfde nrveau

als tot nu toe, de allereerste proritert van de BOS moet bliJVen Want die programmering rs

momenteel het publieke gezicht van het boeddhisme in Nederland.

Het bestuur var de BOS is met mij tot de conclusre gekomen, ook tegen de achtergrord van

de discussres rond de Publieke Omroep in Nederland, dat het tijd is urtvoering te geven aan

een reeds lang bestaand voornemen om de drrectie var de BOS terug te brengen tot een

eenhoofdige. Om die reden heb ik mijn functie als algemeen directeur van de BOS bed ndrgd.

Dedirectie van de BOS zal voortaan bestaan uit Babeth M VanLoo. lk zelf blijf we1 aan as
voorzitter van het bestuur. Een bestuur dat zich wat meer dan tot nu toe. naast haar toez cht-

houdende taak, gaat bezrghouden met algemene beleidsvoorbereidirg en -vastste ing

Een en ander zal nrrl de gelegenheid geven te gaan onderzoeken ofhet boeddhisme op

andere terreinen rets voor de samenleving kan betekenen, daartoe gebru kmakend van de

mogelijkheden van de maatschappil.

Maar eerst ga rk, voor het eerst sinds;aren, even op vakantie en als dat mogelilk is ook een

paar maanden in retraite Ten einde bil te tanken, na jarer van inzet. eerst om de BOS tot
stand te brengen, daarna om deze te laten functroneren waar n er onvo doende tild voor dit

soort zaken was. En ik wil ook een aanzienlijk groter deel van m Jn tild besteden aan de voor-

bererdirg op miln voigende even, nu ik - naar verwachting met de laatste twintrg Jaar

van dit even bezrg ber
lk dank eer ieder binnen en burten de BOS en wens iedereen nog Jaren van waardevolle tsOS

program ma s toe.

.Jean Karel Hylkema, voorzttter BOS



BOS

zat 4 december
o9.3O uur, NED I

herhaling van zon zB november

TELEVISIE eindredactie: Babeth M. vanLoo
Alle oankondigingen zijn onder voorbehoud. De uitzenddata staan vast, de tijdstippen van de

herhalingen kunnen enkele minuten vroeger of later zijn. Zie voor actuele informatie:

www.boeddhistischeomroep.nl (klik op Televisie en Programmering), of op de dag van uitzen-

ding ook Teletekst-pagina zjj. Uitzending gemist? Bijna alle programmo's van de Boeddhistische

Omroep kunt u na uitzending nog een keer bekijken via: www.boeddhistischeomroep.nl

U S T H U S, negie' Jurgen Cude i.s.m. laap Verhoeven / Lengte: 3o min.

Op het eerste gezicht zou je niet denken dat je met de grote boerderij op het Friese platteland

een boeddhistisch klooster binnenstapt en toch is Us Thrjs dat w6l; vele leraren, onder andere

Kyab,le Trulshik Rinpoche, Tulku Pema Wangyal en Tulku Khyentse Jigm6, bezochten Us Thds en

gaven er les, boven in de eenvoudig getimmerde tempel.
ln dit programma een kijkje in het leven van Koos Oeberius en Lidy Bi.igel. Naast hun beoefe-

ning en de verzorging van de dieren werken ze dagelifks aan de Nederlandse vertaling van

boeddhistische teksten. Koos en Lidy vertellen over hun teruggetrokken leven; vernieuwing en

vooruitgang, daar zijn ze niet zo van, ze interesseren zich voor'alledaags' boeddhisme; hoe ze

in hun eigen omgeving, zonder poespas, de lessen van de Boeddha kunnen inpassen.

MY LIFE lS MY MESSAGE, Regie: CeorgeSchouten/Met:o.a.ThichNhat
Hanh, Zuster ChAn Kh6ng, lssa Souf, Eliyahu Mclean, Nuha Badawia, Sandra/Cric Nghi6m,

Broeder PhAp Due, Brian Baird, Tim Ryan, Tom Udall, Cary Shandling & Nazek Arar

|iich"-;:,I;"h, monnik, zenleraar,schrijver en vredesactivist, in re26 geboren in vi"tn",.l
organiseerde na het uitbreken van de Vietnamoorlog een geweldloze verzets beweging.

Tijdens de periode rondom de'memorial day'van rr september in Washington DC geeft hil ter
plekke onderricht aan congresleden in 'Leven in aandacht'. Zo probeert hij in het centrum van

de wereldmacht zijn vredesboodschap zo effectief mogelijk te laten doorklinken.

Jaarlijks nemen duizenden mensen deel aan de med itatieretraites die Thich Nhat Hanh leidt.

Zo werkt hij in de kloostergemeenschap op zijn thuisbasis Plum Village in Zuid Frankrijk ook
met groepen Palesti.f nen en lsraelidrs. Gruwelijke ervaringen worden uitgewisseld en voor het

eerst samen bespreekbaar gemaakt in de hoop elkaars leed te onderkennen.
Tijdens de Vietnamoorlog en ook later als banneling heeft Thich Nhat Hanh ondervonden wat
het betekent om onder doodsbed reigende situaties te leven. Zijn bescheidenheid, zijn grote
maatsch appelijke betrokkenheid en het feit dat hij voorleeft wat hij zegt, maken hem zeer

geliefd. ln simpele bewoordingen weet hij de essentie van de boeddhistjsche leer uit te dragen,
direct gekoppeld aan de praktifk van het dagelijks leven.

Zie voor meer informatie over de Stichting Leven in aandacht: www.aandacht. net of
tel. ozo 6t64941.

KUN DU N, Regie: Martin Scorcese / Met: o.a. Tenzin Thuthob Tsarong, Cyurme Tethf

Koos en Lidy

zon 72

herhaling

december
'r4.oo uur, NED 1

zat t8 december
o9.oo uur, NED 1

zon 26 december
'r 3.oo uur, NED r Tulku famyang Kunga Tenzin, Tencho Cyalpo / Lengte: 127 min.

Speelfilm gebaseerd op het verhaal van de r4e Dalai Lama, vanaf zijn jonge faren tot de

Chinese bezetting van Tibet en zijn ballingschap. De film laat zien hoe de jongen opgroeit en

probeert het goede te doen en zijn volk te helpen, terwijl hij in het verlengde van zijn boed-

dhistisch inzicht op geweldloze wijze weerstand moet bieden aan China. Het verhaal begint in

1937, als de huidige Dalai Lama twee jaar oud is. Boeddhistische monniken lokaliseren de rein.
carnatie van de t3e Dalai Lama, die vier jaar eerder is gestorven, in een Tibetaans kind dat vlak-

bij de Chinese grens is geboren. Hi.j en zi.jn familie worden meegenomen naar de hoofdstad
Lhasa. Daar wordt de jongen voorgesteld als de nieuwe spirituele leider en krijgt hij een oplei-
ding van de beste leraren van het land. Hoewel hij nog steeds een kind is, aanvaardt hij zijn rol

op een natu u rli,jke wijze.
De Dalai Lama moet het hoofd bieden aan de groeiende macht van het communistische China,

dat plannen heeft om Tibet te annexeren. ln zijn ontmoetingen met de Dalai Lama benadrukt
Mao dat de annexatie voor Tibets eigen bestwil is. ln r95r overrompelt een genadeloos Chinees

leger het land. Toch weigert de Dalai Lama het boeddhistische principe van geweldloosheid op
te offeren bij het verzet van zijn land.

Monniken sporen hem aan om Tibet te verlaten, voordat hij misschien gedood wordt; hii blijft
bij zijn mensen totdat hij geen keuze meer heeft. Aangrijpende beelden van de Dalai Lama

tijdens zifn vlucht naar lndia, waar zijn leven in ballingschap begint. Nu, meer dan vijf decennia
later kan hij nog steeds niet terugkeren naar zijn vaderland.

Thich Nhat Honh

Kun d unjeu gd



BOS RA D lO eindredactie: Ton Maos
Alle aankondigingen zijn onder voorbehoud. De uitzenddata staan vost, de trldstippen kunnen

enkele minuten vroeger of later zijn. Zie voor actuele informatle: www. boedd h istischeom roep. n I

(klik op Radio en Programmering), of op de dag van urtzending ook Teletekst-pa gina's z5o e.v.

Uitzending gemist? Bijna alle prografima's van de Boeddhtstische Omroep kunt u na uttzending
nog een keer beluisleren via: www.boeddhistischeomroep.nl

Het radioprogrammo is te ontvangen via de frequentie 747 AM of via de kobel.
Raadpleeg voor de kobelfrequentie uw kabelexploitant.

747 AM kunt u ook online beluisteren vio: portal.omroep.nl/ radio /747a m.

RUST EN VREDE V!NDEN IN DE WERELD
'lnnerlijke rust en vrede vinden in de wereld van vandaag.' Zo luidde het thema van de drie-
daagse retraite die Sogyal Rinpoche, auteur van het 'Tibetaanse boek van leven en sterven',
onlangs gaf in Nederland. Een kleine duizend mensen kwamen in Amsterdam bijeen om
deze retraite mee te maken.

Cedurende deze maand laten we u kennismaken met verhalenverteller Bert Bos. Hij is

docent Nederlands en godsdienstbeschouwing en bovendien een verwoed verzamelaar en

verteller van verhalen. Sinds tien jaar is hij zenbeoefenaar. De korte verhalen die hij vertelt,
stammen veelal uit die traditie. Na elk verhaal geeft hij een korte toelichting. Zijn eerste

vertelling gaat over een bijzonder schaakspel.

VISUALISATIE ALS VOORBEREIDING OP HET
STERVEN
'Als je er niet op bent voorbereid, is het vaak moeilijk om je te realiseren dat je dood bent -

heel veel mensen hebben het niet eens in de gaten...' aldus Tenzin Wangyal Rinpoche, een

van de belangrijkste vertegenwoordigers van de Tibetaanse Bontraditie in het Westen.

Technieken als de slaap- en de droomyoga kwamen al eerder aan bod; dit keer gaat het over
de functie van visualisaties als voorbereiding op het sterfproces. Tenzin Wangyal heeft ook
een paar adviezen voor stervensbegeleiders.

ogya I

o

woe 1 december
r 6.oz - r7.oo uur

Rinpoche

woe 8 december
r6.oz - r7.oo uur

Te nzin

ln de boekenrubriek bespreekt Nico Tydeman'Word
deze nog nooit verschenen werk van zijn vader AIan

pa gin a van deze BOSwijzer.)

Verder de column van Jotika Hermsen.

wat je bent' van Mark \Uatts, waarin
heeft gebundeld. (Zie ook de achter-

woe 1S december
r 6.oz - r7.oo uur

Chdgyal Namkhai

Norbu

woe 22 december
r 6.oz - r7.oo uur

*o' 
'n.!:tt1b"::,

DZOGCHEN NEDERLAND
Dorothea Franck maakt deel uit van Dzogchen Nederland, een kleine, informele groep boed-

dhisten die is aangesloten bii de lnternational Dzogchen Community. Deze wordt geleid door
de Tibetaanse leraar Chogyal Namkhai Norbu. Franck zet de belangrijkste kenmerken van de

Dzogchen-visie uiteen en vertelt hoe het is om een leraar op afstand te hebben.

Verder de column van Nhut Quang Nguyen.

I N N ERLIJ KE ONTWAPEN I NG
Freek de 

.f 
onge vroeg zich vorige maand in een van de afleveringen van ztjn voorstellingen-

reeks 'De Vergrijzing' af waarom het boeddhistisch geluid in de media zo zelden wordt
gehoord. Die handschoen nemen we graag op. Han de Wit vertelt in deze thema-uitzending
over 'innerlijke ontwapening' en aan vec htspo rtbeoefe n aa r en fi losoof Henk Oosterling
vragen we hoe om te gaan met de botsing tussen mentaliteiten die zich in onze samenleving
aftekent en hoe de overheid kan worden aangesproken op haar dwalingen. Verder gaan we

op bezoek bij een opvangproject voor ontspoorde jongeren op de Veluwe, waar pionierswerk

wordt verricht met een radicale aanpak. Ook het 'spirituele krijgerschap' dat Sogyal Rinpoche
ons voorhoudt, zal aan de orde komen.

GEBOORTE, H ERGEBOORTE EN WEDERGEBOORTE
Reincarnatie wordt door velen beschouwd als onlosmakelijk onderdeel van de boeddhistische
leer. ln deze thema-uitzending wordt deze onlosmakelijkheid ondergraven. Niet alleen komt
het geloof in reincarnatie in vele andere tradities voor - inclusief de vroegchristelijke - maar
bovendien wordt er onder boeddhisten zeer verschillend over gedacht.

ln deze thema-uitzending o.a.: rer'ncarnatie in andere dan boeddhistische culturen, verschil-
lende opvattingen erover binnen het boeddhisme, oude teksten en verhalen over reincarnatie

en wonderlijke consequenties, zoals een tweejarige peuter als gezinshoofd of leider van een

volk. (Zie ook de achterpagina van deze BOSwijzer.)

Wangyal Rinpoche

T i beta o n se krijgsm o n n i ke n



DE GEEST OP WEG NAAR WEDERGEBOORTE
Vergelijkboar met een vlucht trekkende vogels

Ceboorte, hergeboorte en wedergeboorte, met dit thema sluit BOS-radio de decembermaand

af. 'We wilden geen kerstprogramma uiteraard', verklaart Ton Maas, eindredacteur radio. 'Wel

iets dat aansluit bij de kerstgedachte.'

De radioredactie ziet in dit onderwerp meteen kans een Paar geijkte vooroordelen over het

boeddhisme te tackelen. Dat alle boeddhisten geloven in reincarnatie bijvoorbeeld. 'Of dat je

na je dood terugkeert in een ander lichaam; daar bestaan zeer verschillende opvattingen

over,'zegt Maas.

Wie zich zullen wagen aan eventuele'theologische haarkloverijen'in het radioprogramma

van z9 december is nog niet bekend. Het uur bevat interviews, discussies en Jatakaverhalen
(boeddhistische sprookjes) die het thema allemaal bii de horens vatten. Ook de rol van

wedergeboorte in andere tradities en culturen komt aan de orde. Reincarnatie maakte ooit
deel uit van de christelijke leer. En komt nog steeds in Afrika voor. Om herboren te worden

hoef je niet eens perse dood te gaan, ontdekte de eindredacteur.'Er bestaat een stroming

die zegt: je ontwaakt dagelijks een beetje en dan word 1e herboren. Het gebeurt dus de hele

tijd, als je maar beoefent in helderheid en compassie.'

Wet von behoud von mentole enetgie
Zeker is dat boeddhisten niet geloven in een vaststaand'ik', laat staan dat zo'n entiteit na de

dood een nieuwe behuizing zou kriigen of zelfs ook maat zou kiezen. 'Reincarnatie bestaf
bij ons in die zin niet,' bevestigt boeddhistisch leraar en geleerde Han de Wit. 'Dat begrip-
laten wij liever aan de Hindoes over.'

De meeste boeddhisten gebruiken, volgens hem, dan ook liever de term wedergeboorte.

Zoals de natuurkunde de wet van behoud van energie kent, zo kent het boeddhisme een wet

van behoud van mentale energie. 'Na het sterven van het lichaam vloeit de geest, beter

gezegd onze mentale energie, via verschillende stadia als een soort mentale stroom richting

wedergeboorte,' besch rijft De Wit.
Hij vergeliikt de geest na het sterven met een vlucht trekkende vogels. Er bestaat niet een of
andere entiteit die deze vogels bij elkaar houdt, maar hun onderlinge verbondenheid maakt

dat ze tenslotte op dezelfde plaats aankomen. De Wit: 'Als de geest niet verlicht is, bevat die

mentale stroom altijd een notie van 'ik'. Daaromheen hebben zich allerlei egocentrische

mentale patronen gevormd. En deze patronen worden dan wedergeboren. Bij een verlichte
geest bestaat die notie van 'ik' niet. Deze geest wordt wedergeboren als een boeddha.'

De wind van karmo
Van de boeddhistische hoofdstromingen kent de Tibetaanse de meest gedetailleerde opvat-

tingen over het proces van sterven en wedergeboorte. Het Tibetaans Dodenboek beschrijI
zes'bardo's'binnen onze ervaringsstroom.'Bardo betekent tussenruimte: het is niet allf
de periode van de grondeloze toestand nadat we gestorven ziin, maar het is tevens de gron-

deloze toestand die zich voordoet tildens het leven,' leert de Tibetaanse leraar Chogyam

Trungpa.
Normaal gesproken 'waait de wind van karma ons ergens heen,' zoals Han de Wit het

uitdrukt, ook na de dood. Zowel in de bardo's van het leven als ln die na het sterven is het

voor de geest van meditators echter steeds mogelijk te ontwaken, de eigen natuur te herken-

nen en zodoende (momenten van) verlichting te bereiken. Op die manier kan ook na de

dood bevrijding optreden en kan de geest een gunstige wedergeboorte bereiken.

Tussen de boeddhistische richtingen bestaan, volgens De Wit, verschillen in opvatting over

hoe je het stervensproces dient in te gaan. De Theravad a-boeddh iste n vinden het bijvoor-
beeld belangrijk dat je op het moment van sterven zo helder mogelijk bent, omdat dat

moment bepalend is voor je wedergeboorte. Volgens het Tibetaanse boeddhisme is het feite-

lijke stervensmoment daarvoor niet bepalend, omdat al je mentale patronen tijdens en na

het sterven werkzaam blijven. 'Het gaat erom hun illusoire aard te herkennen en ons

zodoende van de bevangenheid in die patronen te bevrijden,'aldus Han de Wit.

BOEKENRUBRIEK
BOS.RADIO
Een levendige dioloog
met Nico Tydeman
Wie was Alan Wattsl De boeken-

rubriek van BOS-radio op 8
december gaat over een bundel

nog n iet eerder verschenen

essays van deze in zijn tijd
befaamde E ngels/Amerikaa nse

theoloog en auteur. Die halver-

wege vorige eeuw als een van de

eersten over boedd h is me schreef
en alle mogelijke vooroordelen
door probeerde te prikken.

Bert Schierbeek, een van 'de

Vijftigers', een belangrijke lite-

raire stroming in die tijd, was al

sterk van hem onder de indruk,
ontdekte BOS-radiomaakster

Jacqueline Oskamp. Alan Watts

schreef in zijn essays heel helder

over dingen die nauwelijks onder
woorden te brengen zijn, zoals
bijvoorbeeld het begrip Wu Wei.

ln de boeken rubriek ondervraagt
Oskamp, zoals elke maand,

zenleraar Nico Tydeman over zijn
bevindingen met het boek van

Alan Watts 'Word wat je bent'.
De es says behandelen verschil-
lende religieuze stromingen,
maar ook psychologische onder-

werpen zoals de vraag of het

onderbewuste wel bestaat. 'Vaak

nemen we een boek als opstap
om over bepaalde onderwerpen

door te praten,' vertelt Oskamp.

De dialoogvorm maakt de

boekenrubriek van BOS-radio tot
een levendig geheel. 'Nico leest

het boek en denkt erover na en ik
kom met de praktische vragen,
dat blijkt een goede formule,'
verklaa rt de radiomaakster.
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VERN IEUWDE BOS N IEUWSBRIEF
Hierbij ontvangt u een vernieuwde BOS Nieuwsbrief, die de naam BOSWIIZ E R heeft

gekregen. Behalve een nieuwe vormgeving, verhogen wij ook de frequentie waarmee de

BOSwijzer zal verschijnen, van 6 x per jaar naar to x Per iaar, elke einde van een maand een

BOSwijzer met de programma informatie voor radio en televisie voor de daarop volgende

maand, behalve voor de maanden iuli en augustus.

U kunt zich afvragen 'is dit nu wel nodigl' Nodig misschien niet helemaal, maar wel erg

wenselilk, wat ons betreft. Wij ziin nameliik heel erg blij met het feit dat wii 'Vrienden'

hebben. Het feit dat mensen (kijkers en luisteraars naar onze programma's) er wat voor over

hebben om Vriend te willen ziin, is voor ons belangriik. ln de eerste plaats belangriik omdat

dit ons stimuleert in ons werk. Maar veel belangrijker is dat een groot aantal Vrienden onze

positie binnen de Publieke Omroep (PO) als geheel versterkt. Dat is belangrijk omdat wij als

de longste en een van de kleinste publieke omroePen, gedeelteliik begrijpeliik, maar een

marginale positie binnen de PO hebben. Vanouds is de cultuur binnen de PO een machts-

cultuur; hoe groter en meer zendtijd hoe sterker naar je geluisterd wordt. lnhoudeliike

argumenten tellen helaas veel minder dan posities. Maar willen wii onze taak optimaal

kunnen uitvoeren, dan moeten wij bifvoorbeeld ook andere dan alleen redelijke argumenten

hebben in het verkrijgen van uitzendmomenten binnen de tiid dat televisie en radio het

meest geconsumeerd wordt, dat is tussen 18.oo en 24.oo uur. Wanneer wij daarvoor pleiten,

dan krijgen wij vaak te horen dat wij een typische achterbanomroeP ziin. Daaronder wordt

verstaan dat wij onze programma's uitsluitend op onze boeddhistische achterban richten.

Wanneer u regelmatig naar onze uitzendingen kijkt of luistert dan zult u weten dat dat niet

het geval is. Voor wij begonnen, hebben wij binnen de kring van allen die zich voor onze

erkenning hebben ingezet, discussies gevoerd over wat voor omroep wij zouden moeten ziin

binnen de PO. Wij hebben er toen heel bewust voor gekozen om primair een boeddhistische

publieke omroep te zijn. Weliswaar ook een omroep met een boeddhistische achterban en

een omroep die uitsluitend - overigens in overeenstemming met onze wettelilke taak -
boeddhistische programma's uitzendt, maar primair gericht op een breed publiek.

Deze keuze is gemaakt omdat wif er enerziids van overtuigd zijn dat het boeddhisme ongelo-

felijk veel inzichten en praktische methoden heeft die kunnen helpen onze samenleving meer

harmonisch, respectvoller en vrediger te laten ziin. Daardoor kunnen mensen ontspannenner

en gelukkiger ziln. Dat komt mede omdat het in het boeddhisme niet om het boeddhisme

als instituut dient te gaan, maar om mensen te helpen hun fundamentele perfecte natuur te

leren herkennen, zich te realiseren dal zii in diepste wezen boeddha's zi)n, en zich daarnaar

gaan gedragen, zowel naar zichzelf als naar anderen.

Het is daarom belangrijk dat de omvang van de boeddhistische achterban in de periode r 999

tot 2oo4 van tSo.ooo naar 250.ooo personen gestegen is, zoals wii op grond van opgaven

van sangha's en immigratie cijfers voor de inmiddels ingediende nieuwe ze n dtijdaa nvra ag

hebben kunnen aa nto n en.

Het is ook belangrijk dat recent een nog uit te zenden co-productie van ons een Couden Kalf

op het Nederlandse Filmfestival won in de categorie'beste lange documentaire'. Elders in

deze BOSwiizer leest u daar meer over.

Heel geleidelijk groeit ook het aantal van onze Vrienden. Maar het zou goed zijn als de groei

versneld wordt. Daarom vinden wij dat wij onze Vrienden wat meer moeten bieden voor hun

ondersteuning, zowel in de vorm van deze vernieuwe BOSwiizer, als in de vorm van het orga-

niseren van meer bijeenkomsten als premieres en het hen mogeliik maken voordeliger

DVD's en dergelijke te verkrijgen. ln het algemeen: onze band te verstevigen. Het zou ook

heel goed voor ons zijn wanneer u uw vrienden en kennissen op de mogeliikheid vriend te

worden attendeert. Zie bilgesloten brochure.

Jean Karel Hylkema, voorzitter BOS

Beeld uit My Life is.n\/ Message



BOS TE LEVI S lE eindredactie: Bobeth M. vonLoo
Alle aankondigingen zijn onder voorbehoud. De uitzenddata staan vast, de tijdstippen van de

herhalingen kunnen enkele minuten vroeger of loter zijn. Zie voor actuele informatie:
www.boeddhistischeomroep.nl (klik op Televisie en Pragrammering), of op de dag van uitzen-
ding ook Teletekst-pagina zjj. lJitzending gemist? Bijna olle programffia's van de Boeddhistische
Omroep kunt u no uitzending nog een keer bekijken via: www.boeddhistischeom roep.nl

ALS EEN BREEKITZER, Regie: Jurgen Gude

Dolly Hayn was 7 jaar toen haar ouders tijdens een nachtelijke razzia werden opgehaald. Het
kindermeisje verstopte Dolly op een achterkamertje bij haar thuis. Zo bracht Dolly jarenlang in

haar eentje door, met een driewielertje tussen de kolen. Natuurlijk hoopte ze op de terugkeer
van haar ouders, maar na de oorlog hoorde zij dat haar vader en moeder, samen met vrijwel
haar hele familie, waren vermoord in Auswitsch.
Hoe is het mogelijk dat Dolly haar verleden onder ogen kan zien zonder haat? Hoe leerde zij
omgaan met haar angst, woede en onmachtl ln dit programma vertelt ze over haar bochtige
pad van zuivering en transformatie en zien we hoe zij nu krachtig naastenliefde en vergeving
belichaamt als onvermijdelif ke levensopgaven.

G ELU KKIG I N ZI M BABWE, Regie, camera, montage: Ren6eScheltema
Met: Akong Rinpoche, Rob Nairn, Sekuru Shumba en fosephat Chipfubi e.a.

Eindredactie: Babeth M. VanLoo / Video nabewerking: Ceert Braam

Wanneer wij aan Afrika denken, associeren wij dat niet direct met boeddhisme. Maar ook i!
Afrika begint het boeddhisme wortel te schieten, vooral dankzij Akong Rinpoche en zijn Zuid
Afrikaanse rechterhand Rob Nairn.
Dit programma speelt zich af in Zimbabwe, waar een kern van ongeveer 4oo boeddhisten in en
rondom de hoofdstad Harare grote steun ondervinden van hun boeddhist zijn en het hoofd
bieden aan de problemen die het land ondervindt. Voor hen zijn Akong Rinpoche, die eens per
vier jaar Zimbabwe bezoekt, en Rob Nairn, die er frequenter komt, hun inspiratoren. Hoewel
het regime van president Robert Mugabe buitenlandse liefd ad igheidsorgan isaties uit Zimbabwe
tracht te weren, ondervindt de aanpak van Akong Rinpoche weinig tegenstand. Waarschijnlijk
omdat zijn uitgangspunt is dat hulp uitsluitend in het belang van hen die de hulp ontvangen
gegeven moet worden, zonder verborgen andere bijbedoelingen. Het is ook opmerkelijk dat de
aanpak van Akong Rinpoche ruimte laat voor traditioneel Afrikaanse spirituele elementen.
Sekuru Shumba een 'spirit medium'die contact heeft met de geestelijke voorvaderen van
Zimbabwe participeert in de open in gsceremo n ie van een nieuw boeddhistisch centrum in

Harare. Hij is ook zelf een praktiserend boeddhist.

.losephat Chipfubi werd als kind getroffen door polio waardoor hij een hand
van de lessen van Akong Rinpoche die hem leert vooral zijn mogelijkheden
benutten, kan hij heel goed met zijn handicap omgaan.

U S T H U S, negie en camera: Jurgen Cude / Met: Lidy Brigel en Koos

Celuid, redactie, productie: Jaap Verhoeven

verloor. Als

in het hede

Oeberius

Ruim r3 jaar geleden kochten Lidy BLigel en Koos Oeberius Kapteijn een grote boerderij op het
Friese platteland, met rondom niets dan ruimte. ln hun stal vliegen de kippen lawaaierig op en
kijken de geiten je nieuwsgierig aan. Bertus het varken rolt zich nog eens om. Volgens Koos en
Lidy zijn de dieren er gelukkig, omdat ze weten dat ze niet in de pan zullen gaan.

Op het eerste gezicht zou je niet denken, dat je hier een boeddhistisch klooster binnenstapt, en
toch is Us Thrjs dat wdl; vele leraren, onder andere Kyabje Trulshik Rinpoche, Tulku Pema

Wangyal en Tulku Khyentse f igm6 bezochten Us Thrjs en gaven er les, boven in de eenvoudig
getimmerde tempel.
ln dit programma een kijkje in het leven van Koos en Lidy. Naast beoefening en de verzorging
van de dieren werken ze dagelijks aan de Nederlandse vertaling van boeddhistische teksten. Zo
vertaalden ze in drie jaar tijd de klassieke introductie in het Vajrayana boeddhisme, die dit jaar
werd uitgegeven door Asoka onder de titel 'De woorden van mijn volmaakte leraar' van Patrul
Rinpoche.

Koos en Lidy vertellen over hun teruggetrokken leven; vernieuwing en vooruitga ng, daar zijn ze
niet zo van, ze interesseren zich voor'alledaags' boeddhisme; hoe ze in hun eigen omgeving,
zonder poespas, de lessen van de Boeddha kunnen inpassen. Tijdens een bezoek bij de buren
bli.f k dat onverwachte gevolgen te hebben...

zat 6 november
09.3O uu r, NED I

herhaling van zon 3r oktober

zon 14 november
r4.oo uu r, NED r

herhaling zat zo november
09.3O uUr, NED 1

zon 28 november
t4.oo uu r, NED I

herhaling zat 4 december

09.3O uur, NED r

s gevolg

en te

o
Ka pte ijn



BOS RA D lO eindredqctie: Ton Maas
Alle aankondigingen zijn onder voorbehoud. De uitzenddata staan vast, de ttjdstippen kunnen

enkele minuten vroeger of later zr1n. Zie voor actuele informatie: www.boeddhistischeomroep.nl
(klik op Radio en Programmering), of op de dag van uitzending ook Teletekst-pagina's z5o e.v.

Uitzending gemist? Bijno alle programma's van de Boeddhistische Omroep kunt u na uitzending
nog een keer beluisteren via: www.boeddhistischeom roep.nl

Het rodioprogrammo is te ontvongen via de frequentie 747 AM of vio de kabel.
Raadpleeg voor de kabelfrequentie uw kabelexploitant.
747 AM kunt u ook online beluisteren via: portal.om roep.nl/radio /747a m.

HI MALAYA FI LMFESTIVAL AMSTERDAM
Op 6 en 7 november zijn in Amsterdam ruim veertig films te zien over de Himalaya en de
mensen die er wonen ofop bezoek gaan. Het festival wil de diversiteit en het unieke karakter
van dit gebied in beeld brengen met documentaires en korte films. Er zijn ook enkele BOS-

producties te zien, alsmede de winnaar van vorig jaar: A man called Nomad'.

,leanette Werkhoven praat met organisator Glenn Mitrasing.

woe 3 november
't6.oz - 17.oo uur

lonctinc

Kangling, de Tibetaanse bothoorn
Etnomusicoloog Bert van Baar schreefeen proefschrift
gemaakt is van metaal of van een menselijk dijbeen en

orkesten of tildens de Cho-rituelen.

over de Kangling, een hoorn die
die in Tibet bespeeld wordt in tempel-

DE ICONOGRAFIE VAN BOEDDHABEELDEN
De traditie van het afbeelden van de Boeddha is enkele eeuwen na diens dood ontstaan,
rond het begin van onze jaartelling. Dr. Paul van der Velde, docent Hindoeisme en

Boeddhisme bij Religiestudies aan de Nijmeegse Radboud Universiteit, vertelt op welke
manieren de Boeddha door de eeuwen heen is afgebeeld, wat de kenmerken zi.jn van een

boeddhabeeld en aan welke eisen het moet voldoen.

Verder: onze maandelijkse boekenrubriek, waarin Nico Tydeman het boek Het hart van

bewustzijn van Thomas Byron bespreekt, Hans van Lunteren praat over de workshop 'Vormen
van beeld' bi) Tentrum in Utrecht en de column van Jotika Hermsen.

CURRICULUM NEDERLANDSE ZEN STICHTING
De Nederlandse Zen Stichting maakt deel uit van de door de.lapanse monnik Deshimaru
opgerichte'Association Zen lnternationale', waarvan het hoofdkwartier in Parijs is gevestigd.
De activiteiten van de Nederlandse afdeling vinden plaats in een statig grachtenpand in

Amsterdam. Fred Cales bezocht een van de med itatie-avo nd e n en sprak met Ada Henkes
over het doel, de beweegredenen en de actviteiten van de Nederlandse Zen Stichting. Meer
informatie is te vinden op www.zenazi.dds. n l.

Verder: de column van Nhut Quang Nguyen.

BOEDDHABEELD OP GRAF GUUSIE N EDERHORST
Begin dit jaar overleed op jonge leeftijd 6uusje Nederhorst, zangeres en actrice in 6T5T.
Temidden van de vele kruisen en Mariabeelden van een katholieke begraafplaats staat op
haar graf een imposant boeddhabeeld. Wat betekende de Boeddha voor deze jonge vrouw, en

wat voor uitwerking heeft het beeld op de bezoekers van de begraafplaats)

Toekomstvoorspelling in boeddhistische tempels
ln veel boeddhistische tempels in Zuid-Oost Azid staat een lange, smalle beker vol stokjes.
Elk stokje heeft een nummer dat correspondeert met een lade van een kabinet, waarin zich
een toekomstvoorspelling bevindt. Wij onderzochten of deze praktilk ook rn Nederlandse
tempels te vinden is.

Loy Kratong
Elk jaar organiseert de Buddharama tempel in Waalwijk een groot festival ter gelegenheid van

Loy Kratong, ook wel het feest van het licht genoemd, vanwege de Thaise gewoonte om boot-
jes van bamboe en palmbladeren, versierd met bloemen en kaarsen, op een rivier te laten

wegdrijven.

Verder: de column van Maarten Houtman.

woe 70 november
r 6.oz - r7.oo uur

woe 17 november
r 6.oz - r7.oo uur

Nhut Quang Nguyen

woe 24 novembet
r 6.oz - r7.oo uur



MY LIFE IS MY MESSAGE
BOS herdacht tt september
filmvertoning in Dd Bolie te

Ao nb eveli ng
Beloof het nu vandaag, beloof het nu voor mij

terwijl de zon daar boven slaat

precies nu in het zenith, beloof het mij

net zoals zij je neerslaan

met bergen van haat en van geweld

net zoals z4

je leven trappen en verpletteren

zoals een worm,

net zoals zij je leden aJhakken,

je ingewanden uitrukken -
herinner je, mtjn b roer,

herinner je, de mens is niet onze vrlond

met een .bijzondere
Amsterdam

Thich Nhat Hahn in My Life is my

Messoge

Een GOUDEN KALF
voor de categotie longe
documentaire
DEACON OF DEATH,
co-ptoductie drsFILM
en BOS
Vrijdag r oktober was een span-

nende avond voor de BOS. De

documenta ire Deacon of Deoth,

gemaakt door !an van de Berg,

waaraan de BOS als co-produ-

cent heeft meegewerkt, kreeg

'Het Gouden Kalf' voor de beste

lange documentaire tijdens het

Nederlandse Filmfestival in

Utrecht. De documentaire gaat

over het verwerken van het leed

dat door de Rode Khmer in

Cambodja aan zeer velen is

aangedaan. Het Couden Kalf is

een prestigieuze prijs in de film-
wereld. Het juryrapport zegt over

deze documentaire:'Een aa n grij-
pende documentaire waarin de

Cambodjaanse 5ok Chea de

confrontatie aandurft met de

man die vera ntwoordelijk was

voor de moord op haar familie.
Respectvol en overtuigend heeft

de regisseur dit bilna klassieke

drama over goed en kwaad,

schuld, boete en vergeving in

beeld gebracht.'

Deacon of Death zal in november

op de IDFA in Amsterdam
worden vertoond.

Bobeth VanLoo en Jan von den Berg

Met deze,pootden van de Vietnamese

zenleraar, schrijver en vredesoctivist Thich

Nhar Hohn begnt de telev$;e-documentoire

'My life is my Messoge' .

Op zondagmiddag tz september jl. vond onder grote publieke belangstelling in De Balie in

Amsterdam, de voorpremidre plaats van MY LIFE lS MY MESSAGE. ln deze BOS-productie

van filmmaker Ceorge Schouten, worden Thich Nhat Hahn - als leraar en vredesactivist - en

zijn medewerkers geportretteerd tijdens hun werk in Plum Village, Frankrijk en in O
Washington. Thich Nhat Hahn werd op zijn r 6e een boeddhistisch monnik; met ziin vroegere

ervaringen uit de Vietnamoorlog zet hij zich in voor vrede. Hij spreekt met psychotherapeu-

ten, leraren, oo rlogsvetera n en, iournalisten en filmmakers over hoe boeddhisme vrede kan

helpen herstellen en verzoening tot stand kan brengen. Thich Nhat Hahn leert zijn toehoor-

ders om allereerst de waarheid onder ogen te zien: dat er lijden, woede, angst, hebzucht,

discriminatie en haat bestaat. Thich Nhat Hahn onderwijst de loopmeditatie als bewustwor-

dingsoefening om een collectief ontwaken tot stand te brengen.

Thich Nhat Hahn geeft ter gelegenheid van tt september,'Memorial Day', in een driedaagse

retraite aan Amerikaanse congresleden lessen'Leven in aandacht'. ln het centrum van de

wereldmacht spreekt hii over de werking van het collectieve denken en de noodzaak van

erkenning van elkaars leed. Pas na erkenning kan sprake ziin van wederziids begrip en

verzoening en is de weg open naar vrede. Acteur Cary Shandling, zen-beoefenaar, (in

Nederland ook bekend van zijn tv-shows) introduceert de zenleraar op humorvolle wijze aan

de Amerikaanse congresleden. Thich Nhat Hahn leert de congresleden 'met aandacht en met

een glimlach ademen, lopen, werken, leven', om zo beter inzicht te krijgen en de juiste

besluiten te kunnen nemen. Enkele congresleden spreken, zichtbaar onder de indruk, na de

;":':::flli,::"i'Ji;'i:il t"e in prum Virrage, Zuid Frankriik, sroepen parestiinen 
"n 

O
lsraeli's in retraite bijeenzijn. Zij wisselen hun wanhoop, woede en lijden uit; voor het eerst

maken zij dit samen bespreekbaar. De Palestijnse lssa Souf en de lsraelische Ruth Mason

vertellen hun schokkende relaas in de hoop dat het daarmee mogelijk wordt elkaars leed te

onderkennen. Tegen het eind van de documentaire zien we hoe een jonge Nederlandse

vrouw door Thich Nhat Hahn wordt ingewiid tot boeddhistische non en zo haar leven in

dienst stelt van een vreedzame wereld.

Het tempo, de sfeervolle filmbeelden en de speciaal door Harry de Wit gecomponeerde

muziek voor de documentaire, maken dat de boodschap van Thich Nhat Hahn (leven in

aandacht maakt ons bewust, verandert ons collectieve denken en kan vrede brengen) nog

lang bij de kijker blijft hangen. Na afloop van de premidre bleven de bezoekers dan ook

geruime tiid met elkaar in gesprek.

Er blijkt bii onze vrienden grote rnteresse te zijn in voorvertoningen als deze. Met name het

samen kijken, samen beleven en over het getoonde na te kunnen Praten, wordt gewaardeerd.

Verwacht wordt dat de documentaire eind van het jaar zal worden uitgezonden. De iuiste
datum en tiid worden in de BOSwijzer aangekondigd.

Shi rley N i rm a I a Khoebl al


