JAN UARI 2OOg

Jaargong 10-nr1

BOSW

tlz E R

BOEDDHISTISCHE

OMROEP STICHTING

VAN DUKKHA TOT MINDFULNESS

Progra m mablad voor Vrienden

van de BOS

INHOUD
Van Dukkha tot lVlindfu ness
Programma televis le
Programma radio
M

etta

Warneer de Boeddha in de uitleg van de eerste Edele Waarhe d stelt dat geboren worden
Dukkha is, kan dat letterlijk opgevat worden in de zin dat het geboorteproces piinlijk is. Maar
I deze uitspraak kan ook ruimer gezien worder, want de hele ontwikkeling van boreling naar
2 volwassene is niet gemakkelijk. Een opgroeiend kind moet vaak op pijnliike wiize grenzen en
3,4 beperkingen leren kennen, en wordt geconfronteerd met het spanningsveld tussen verlan4 gens en mogelijkheden alsmede tussen de eigen ruimte en de ruimte van anderen. ln de
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Mahasangha bijeen kom st van
Cenpo Roshi weer plaats vinden.
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puberteit komen daar nog eens hormonale veranderingen bii die gepaard kunnen gaan met
heft ge en turbulente emoties, met grote onzekerheden en het gevoel niet begrepen te
Cenpo Roshi tijdens het o,rci.tricht
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Verwachtingen
De huidige samenleving maakt het ontwikkelingsproces voor jongeren er niet gemakke iiker

op. Het bee d dat hen vaak wordt geboden is dat geluk te vinden is in de buitenwereld en
aan de buitenkant: in uiterlijke schoonheid, in materi€le verworvenheden en in roem en
maatschappelijk succes. ln de media zijn de iconen sterk zichtbaar: popsterren ofvoetbal ers
die al mlljonair zijn voor hun achttiende; net de puberteit ontgroeide filmhelden die door de
hele wereld bejubeld worden. Zo'n toekomst is echter niet voor iedereen weggelegd.
Hooggespannen verwachtingen kunnen bitter stranden op de realiteit van a ledag. En zelfs a

Happy Losar!
Losar, het Tibetaans N ie uwjaa r,
valt dit jaar pas op woensdag
z5 februari, en 2oo9 wordt het
jaar van de Aarde Os.
Een rraand eerder. op t6 ianua'i.
vie re n de Chinezen hur
N euwjaa', met o.a. eer viering in
Amsterdam op de Zeedijk en de
N ieuwmarkt.

zijn de dromen niet zo groot, ook dan vinden jongeren lang niet altiid hun weg in onze
complexe en vee eisende samenleving.
Dit alles kan leiden tot intense gevoelens van frustratie en woede. Deze kunnen zich naar
binnen keren en dan leiden tot ze lfde structief ged ra g; ze kunren zich ook uiten in agressie
en geweld naar de buitenwereld.

Druk van de ketel
De boeddhistische benadering van de werkelijkheid kan hier soelaas bieden. De stille, niet
oordelende aandacht van mindfulness haa t de druk wat van de ketel. Er ontstaat dan ruimte
om rnet meer helderheid te kunner zien wat werkelijke en schijnbare behoeften zijn; ruimte
ook om niet onmidde lijk en onontkoombaar meegesleept te worden door opkomende
heftige emoties. Dan wordt duidelijker wat deze in werkelijkheid zijn: nlet meer dan krachtige
bewegingen van de geest die met enige handigheid ook op constructieve wijze kunnen
worden gebruikt. Het verhaal van Lucia Rijker laat hiervan een overtuigend voorbeeld zien.
Matthijs Schouten

zon 11 Jan LUCrA RTJKER ONDER BOZE IONGEREN

l2.oo u ur, NED 2
herhaling: zat 17 jon

Regie: George Schouten
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iflterviews: Lucia Rijker
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Lengte:55 min.

met: Rapper: Negativ (lvlaurits Delshot); scholieren: Ferozan

Naderi, Samira Beemsterboer, Dennis Hellingman, Joel Tevreden, Omer Afifi, l\y'ohamed Malaouf; boksers: Jermania

o9.3O uur, NED 2 Chazt, Herman van Moerkerk, Robert Bergman / eindredactie: Babeth M. VanLoo / camera: Bernd Wouthuysen /
geluid: Martiin van Haalen, laap Verhoeven
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produktie: Manu Harlsuyker

muziek: Negativ
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George Schouten

@ 2oo8 een Boeddhistische Omroep produciie.

'Omarm je woede', zegt zenmeester Thich Nhat Hanh, maar jongeren weten niet eens waar
hun boosheid zit. Meervoudig wereldkampioen boksen en boeddhiste Lucia Rijker gaat op
onderzoek en raakt verwikkeld in een heus straatgevecht.
Scholieren worstelen elk op hun manier met boosheid: Een tienermoeder kan nergens
aankloppen voor financi€le steun. Een Afghaans meisje worstelt met gevoelens van onmacht
wanneer ze moet denken aan arme familieleden die in barre omstandigheden in haar thuisland zijn achtergebleven. ln een boksschool ontmoet Lucia jongeren die boosheid proberen
te voorkomen door zo veel mogelijk langs elkaar heen te leven. Zij leven voor en op zichzelf.

Lucia Rijker

Ook loopt Lucia een dag met rapper Negativ mee op zijn werk en in zijn woonomguu,ng!
Onverwacht belanden ze in een netelige situatie en komen daardoor wel heel erg letterlijk
met het thema van de film in aanraking. Hangjongeren manen de rapper aan elders te
filmen, maar Negativ wil niet de 'bitch' van ziin buurt worden en ziet geen andere uitweg dan
de confrontatie aan te gaan. De emoties lopen hoog op en pas laat die avond wordt ingezien
hoe een dergeli,ike situatie vreedzaam opgelost had kunnen worden.

Rapper Negativ
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Jon !NNER VOICE

'l2.oo uur, NED 2
herhaling: zot 3r jan

_ MEREDITH MONK

Regie en productie: Babeth m. VanLoo

/

Lengte: 85 min.

met: Meredith Monk, Katie Ceissinger, Theo Bleckmann, Ellen Fisher, Allison

Sniflin, Ching Conzalez, Todd Reynolds, Eodhan Hilash, John Hollenbeck, Audrey Marsh, Pablo Vela, Lanny Harrison,

o9.3O uuc NED 2 Ann Hamilton /O 2oo8 een Boeddhistische Omroep productie.

Meredith Monk: componist, zangeres, regisseur, choreograafen ook nog eens producent van
opera, muzikaal theater, films en installaties. Deze 'stemtovenares' is tijdens haar ruim 40n senten u itseroepen tot een van de bera n srii
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ln de film lnner Voice volgen we Monk tijdens de totstandkoming van haar laatste stuk
'Songs of Ascension' in het Walker Art Center in Minneapolis en in 'The Tower Circle Song
Proiect,' Californi€. lmpermonence loopt als een rode draad door de documentaire.
We zien hoe tijdens repetities haar producties pas echt vorm krijgen; haar performers, waarTow
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van de meeste al z5 jaar met haar samenwerken, spelen hierin een cruciale rol. Meer dan
alleen uitvoerende musici, wordt van hen tijdens de repetities verwacht dat ze een bijdrage
leveren aan de totstandkoming van Monks stukken. Deze ontwikkeling houdt niet op, zelfs
niet als de productie eenmaal op de planken staat.
De film verkent Monks spirituele motivatie en de bron van haar creativiteit. Maar verwacht
geen kant en klaar antwoord. Ceheel in de traditie van Meredith Monk zal de kijker het zelf
moeten ervaren.

Meredith Monk tijdens een optrcden

'ln our culture it is customary to describe an experience, whereas I prefer placing
myself right in the middle of it,'says composer Meredith Monk in a film portrait
made by director Babeth VanLoo. Paradoxically, this is an excellent description of her
own work: a complete experience in which the senses and intuition play a far greater
role tha n logic.
Along with Laurie Anderson and Pauline Oliveros, Meredith Monk is one of the
female pioneers who have shaped the sound of American minimal music. She was
born into a family of musicians and educated at Sarah Lawrence College, New York.
ln the early'6os she was mainly noted as a dancer and choreo-grapher. ln her solo
performances in down-town Manhattan she blended movement' images and voice.
But she wasn't satisfied with the way she used her voice:'l wanted to make my voice
move the way the body moves,'she said afterwards. As a result, she began looking
for'extended' vocal techniques based on her own experiments or taken from folk
music. Whispering, panting, hiccups, little screams - anything was allowed in her
quest for her own voice. This curiosity found fertile soil in the '6os. 'lt was the
anyth ing-was-possible-era,' she says in lnner Voice, referring to the Fluxus movement that, in the tradition ofdada, wanted to turn the establishment upside-down.
With her strong personality, Monk also shaped the spirit ofthat time: in r95E she

founded The House, a company dedicated to interdisciplinary performances' Ten
years later, this was followed by her own musical group, Mercdith Monk and Vocol
Ensemble - with which she released her first record for the ECM label in r98r. ln the
'Eos, multi-talented Monk directed two films: Ellis lsland fgEt\ and Book of Days
(r 9EE).

The documentary lnner Voice shows how the death ofher partner Mieke van Hoek in
zooz - after they had been together for 22 yearc - was a breaking point in her life.
ln a conversation with Zen teacher Daido Loori Rochi ofthe Zen Mountain
Monastery she talks about going straight through her fear; how she thought she
knew everything about fear until she came face to face with death when her horse
almost bolted. The stylized expression ofthis experience is beautifully expressed in
Sacred Song, in which she accompanies herself on the piano.
She owes her introduction to Buddhism to her friend Lanny Harrison, with whom
she's been collaborating since the'6os' During the World Festival ofSacred Music in
Los Angeles in 1999 she performed Vocol Offering, as an offering to the Dalai Lama.
She now considers Pema ChOdrdn her teacher, a western woman who follows the
Tibeta n trad ition.

But people who know Meredith Monk's music understand that her pure, authentic,
unpolished voice is a reflection of her quest for her 'inner voice', which could equally
be described as Buddha-nature. The documentary also shows her newest Piece Songs
of Ascension which was executed at the Walker Art Center in Minneapolis and later,
in collaboration with Ann Hamilton, in the Tower Proiect in California.
For many years, Monk mainly wrote for her'own' performers' but 2oo3 saw the
opening ofthe orchestral piece Possible Sky, a composition that was commissioned
by the New World Symphony conducted by Michael Tilson Thomas' This was
followed by a commission for the Kronos Quartet, entitled Stringsongs. Monk
stepped outside the world ofthe American avant-garde, to which her name is so
closely linked. The fact that her influence extended much further was demonstrated
by a tribute concert in Carnegie Hall in zoo5, which celebrated her 4o'year artistic
career, with performances by artists as diverse as B,6rk, DJ Spooky' Terry Riley, The
Bang on a Can All-Stars and the Pacific Mozart Ensemble.

'ln onze cultuur is het gebruikelijk om een ervaring te beschrijven, terwijl ik er
middenin ga staan', zegt de componiste Meredith Monk in het portret dat regisseur
Babeth Vanloo van haar maakte. Paradoxaal genoeg geeft ze daarmee een uitstekende omschrijving van haar eigen werk: een totaalervaring, waarin de zintuigen en
intuilie een belangrijker rol spelen dan het verstand.
Samen met Laurie Anderson en Pauline Oliveros behoort Merdith Monk tot de
vrouweli.jke pioniers die de Amerikaanse minimal music een gezicht hebben gegeven.
Afkomstig uit een muzikale familie en getraind aan het Sarah Lawrence College, trok
ze begin jaren zestig vooral de aandacht als danser en choreograaf. ln haar soloperformances in downtown New York kwamen beweging, beeld en stem samen. Maar
over haar stemgebruik was ze niet tevreden:'lk wilde de stem laten bewegen, zoals
je lichaam beweegt', zegt ze achteraf. En zo ging ze op zoek naar 'extended' vocale
technieken, gebaseerd op eigen experimenten of ontleend aan de volksmuziek.
Fluisteren, hijgen, hikjes, gilletjes - alles was geoorloofd in de speurtocht naar haar
eigen stem.
Overigens viel deze nieuwsgierigheid in de vruchtbare bodem van de jaren zestig.
'Het was de alles-is-mogelijk-tiid', zegt ze in lnner Yoice, rcfercrend aan de Fluxus.
beweging die in de traditie van Dada alle gevestigde waarden op de kop wilde zetten.
Met haar sterke persoonlijkheid gaf Monk ook zelf vorm aan de tijdsgeest: in r96E
richtte ze The House op, een gezelschap dat zich toelegde op interdisciplinaire
performances. Tien jaar later gevolgd door een eigen muziekensemble - Mercdith
Monk and Yocol Ensemble - waarmee ze in rgEr haar eerste plaat uitbracht op hO
label ECM. ln de jaren tachtig regisseerde multi.talent Monk twee films: Ellis lsland-
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ln de documentaire lnner Yoice wordl duidelijk dat de dood van haar partner Mieke
van Hoek in zooz - na 22 iaar samenzijn - een breekpunt in haar leven is geweest.
ln een gesprek met de zenleraar Daido Loori Roshi van het Zen Mountain Monastery
vertelt ze hoe ze dwars door de angst heen is gegaan; en dricht dat ze nu alles wist
over angst, totdat ze zelf oog in oog met de dood stond toen haar paard op hol
dreigde te slaan. De gestileerde expressie van deze ervaring komt in de film prachtig
tot uitdrukking in Scared Song, waarin ze zichzelf begeleidt op piano.
Haar kennismaking met het boeddhisme heeft ze te danken aan haar vriendin Lanny
Harrison, met wie ze al sinds de jaren zestig samenwerkt. Tijdens het World Festival
of Sacred Music in Los Angeles in r999 voerde ze Vocal Ofiering uit, opgedragen aan
de Dalai Lama. Zelf is ze leerling van Pema Chtidr6n, een westerse vrouw die in de
Tibetaanse boeddhistische traditie staat. En wie de solomuziek van Meredith Monk
kent, begrilpt dat haar pure, authentieke, ongepolijste stemgeluid een reflectie is van
haar zoektocht naar haar'innerlilke stem'. Werk voor grotere bezetting komt in de
documentaire uitgebreid in beeld tiidens Songs of Ascension, een even spectaculair
als podtisch locatiestuk dat opgevoerd werd in het Walker Art Center in Minneapolis
en daarna in samenwerking met Ann Hamilton in het Tower proiect in Californiaf
larenlang heeft Monk vooral voor haar 'eigen' performers geschreven, maar in zoo3
ging het orkestwerk Possible Sky in premidre, gecomponeerd in opdracht van de New
World Symphony onder leiding van Michael Tilson Thomas. Gevolgd door een
opdracht van het Kronos Quartet, getiteld Srringsongs. Daarmee trad Monk buiten de
wereld van de Amerikaanse avantgarde, waarmee haar naam zo nauw is verbonden.
En dat haar invloed verder strekt bleek ook tiidens een concert in zoo5 in Carnegie
Hall ter ere van haar veertigjarig fubileum als kunstenaar waar zo uiteenlopende
musici optraden als Bjork, Dl Spooky, Terry Riley, The Bang on a Can All-Stars en het
Pacifi c Mozart Ensemble.

zot 3 jan DE WEG VAN DE
'r5.o2

LEIDER

Laurens van den Muyzenberg is bedrijfsconDE ZEVEN DE HEMEL sultant en adviseert de regering in beleidszaken. Samen met de Dalai Lama schreef hij een
boek over de toepassing van boeddhistische
principes bij het leiding geven aan internationale ondernemingen. Al die topmannen die nu
nog bekend staan om hun mateloze bonushonger, zouden de Juiste Visie en het fuiste
Handelen onder de knie moeten krijgen.
Jannah Wijffels is clown. Daarnaast beoefent
Lourens van den zij zen. De clown vat het leven op als een
Muyzenberg
spel en leeft vanuit z'n hart. ln zen vindt
Jannah de basis voor het omgaan met
emoties. Als clown laat zij de mensen zien
wat er speelt en dan kzij zen kan zij emoties
omvormen tot geleefde wijsheid. Jeanette
Werkhoven praat met haar.
Sinds r3 december is in de Nieuwe Kerk in
lannah Wijlfels
Amsterdam de tentoonstelling Heilig Vuur te
zien, met als thema'religie en spiritualiteit in
de moderne kunst'. Peter Meijwes nam er
een kijkje.
Verder: de column van Varamitra.
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vroeg het aan de filosoof Bruno Nagel en de
japanoloog Henny van der Veere.
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MUzIEK UIT BIRMA (z)
ln december bracht de Birmese harpiste Cho
Mu Win een bezoek aan ons land. ln deze
uitzending het tweede deel van de opnamen
die de BOS maakte van haar concert in het
Amsterdamse Tropentheater.
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DE WOLK VAN NIET.WETEN

der Veere

jon

23.OO u

DE I\,4IDDENWEC

De wolk van niet-weten is een veertiende-

eeuwse verhandeling over mystiek: de weg
naar een intieme omgang met God. De
auteur is een onbekende Engelse schrijver,
tijdgenoot van Meister Eckhart en,lan van
Ruusbroec. ln de maandelijkse boekenrubriek
gaat Nico Tydeman in op de (actuele) betekenis van deze klassieker.
Tevens in deze uitzending de eerste aflevering
van een nieuwe serie over Metto. Meer informatie daarover vindt u op de achterpagina
va n deze Boswijzer.
Verder: de column van Jotika Hermsen.

zon 11 Jan ls SUNYATA ETGENLt'K
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Sunyata is een woord dat vaak verwarring
oproept. Dit kernbegrip in het mahayana-boeddhisme wordt meestal vertaald met'leegte',
een woord dat in het Nederlandse heel andere
connotaties heeft. ls er een betere of preciezere vertaling mogelijkl ,lacqueline Oskamp

Ybv Potlotch

BIRMA EN HET BOEDDHISTISCH
TOERIS M E
Hans-Roel (geen achternaam, vanwege
mogelijke repercussies) van het Birma
Centrum Amsterdam kwam in september
terug van een werkbezoek. Aan Agnes
Sommer vertelt hi.j hoe de bevolking zich
langzaam herstelt van de ramp die de cycloon
Nargis veroorzaakte. Monniken spelen daarbij een grote rol. Tegelijkertijd blijft het
regime volharden in het onderdrukken van
iedere blijk van oppositie. Maar zelfs onder
deze omstandigheden gaat het boeddhistisch
toerisme door: mensen komen hun leraar
bezoeken en mediteren, zonder veel acht te
slaan op de omstandigheden. Een vreemde
zaak, vindt Hans-Roel. Marjo Oosterhof, die
zelf vaak naar Birma gaat, licht haar beweegredenen toe.
ln het Vajrayana van Tibet is het gebruik van
mantra's van zeer groot belang; zozeer zelfs
dat deze traditie lange tijd zelfs 'l\,4antrayana'
werd genoemd. Psychotherapeut en boeddhist Dolly Hayn licht de vajraya na-trad itie
toe en bespreekt de mantra van
Padmasambhava. Verder: deel z van de serie
over Metta en de column van Lam Ngo.

NATUURLIJK LEVEN VOLGENS
POTLATCH & AMAYA
Het project Natuurlijk Leven is een initiatief
van de Friese kunstschilder Yby Potlatch.
Sinds afgelopen november werkt ook kunstenares Lucia Amaya eraan mee. Natuurlijk
Leven is een voorbeeldplek, een levend kunstwerk dat laat zien hoe je duurzaam kunt
wonen en mens-, dier- en m ilieuvriendelijk
kunt leven. De oude molenaarswoning van Yby
en Lucia ligt midden in een honderd hectaren
groot natuurgebied van Staatsbosbeheer in de
Wynserpolder. Op deze bijzondere plek streven
de kunstenaressen ernaar om in evenwicht te
leven met zichzelf en de natuur. Menno
Bi,jleveld zocht hen op.

zot 24 jan OOK EEN BOEDDHIST
BOOS zUN
r 5.o2 - r 6.00 u
DE ZEVEN DE HEMEL

RADIO
vervolg pag 4

MAG WEL EENS

Mariet Mensink is clown en schreef een boek
over boosheid: Ook een boeddhist magwel eens
boos zijn. Daarin vertellen verscheidene boeddhisten over hun emotionele huishouding.
Robbert Omtzigt is als religieweten scha pper
afgestudeerd op Het probleem van het kwaad
en het lijden, waarin hij de ideeEn van de

Franse filosoof Paul Ricoeur vergelijkt met die
van de Vietnamese monnik en leraar Thich
Nhat Hanh. Centraal staat de vraag hoe beiden
denken over kwaad en lijden, en in hoeverre er
een vergelijk mogelijk is tussen deze exponenten van Oost en West.
Verder: deel 3 van de serie over Metta en de
column van Ron Sinnige.

zon 25Jon VOOR HET EERSTE BOEDDHABEELD
22.30
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Het eerste boeddhabeeld verscheen pas
eeuwen na de dood van de Boeddha. Het
ontstond in de culturele kruisbestuiving tussen
Oost en West ten tijde van het koninkrijk
Kushana, in het noordelijk deel van Zuid-Azie.
Tot die tiid werd de Boeddha door zijn
volgelingen verbeeld in de vorm van symbolische voorwerpen als het wiel, de lotus, de
bodhiboom, een voetafdruk ofeen grafheuvel
die later stoepa werd. Ellen Raven van de
Universiteit van Leiden vertelt over de

geschiedenis en ontwikkeling van deze vroege
iconografie van het boeddhisme.
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DE ZEVENDE HEMEL

ONLINE MEDITEREN
Eerder deze maand ging de website

lhung.com van start met een meditatiecursus
via internet, die bestaat uit dagelijkse oefeningen. De Nederlandse organisatie wil meditatie beschikbaar maken voor een breder
publiek. Daarnaast wil men langs deze weg
ook het bedrijfsleven een manier aanreiken die
kan helpen stress op het werk te verminderen.
De organisatie is in handen van psycholoog
.lan Din kelaar.

Onze eigen cybermonnik Maurice Knegtel
ontvangt deze maand transmissie van zijn
leraar Cenpo Roshi. Reden te meer.om
aan de tand te voelen over het curriculum v-a n
iZen, het centrum waar hif aan verbonden is.
Verder: deel 4 van de serie over Metta.
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METTA BIJ DE ZEV ENDE HEMEL
Deze maand begint op de radio een nieuwe serie over metto. Luister elke zaterdag om
15.oo uut naat OE ZEVENDE HEMEL.
Metta, een begrip uit het Pali, betekent liefdevolle aandacht en is in het boeddhisme een van
de vier verheven toestanden van de geest, de zogenaamde Brahma-viharas. Metta in haar
meest pure vorm uit zich in onvoorwaardelijke liefde en de beste intenties en wensen voor
alle wezens in het universum
Metta kan gecultiveerd worden door het beoefenen van metta meditatie, een veelgebruiklf
techniek in verschillende boeddhistische tradities. Maar oorspronkelijk komt metta meditatie
voort uit de Theravadaschoo l.
Vaak begint een metta meditatie met het wensen van geluk en goede wil voor iezelf. Daarna
volgen goede wensen voor de naaste familie, leraren, vrienden, kennisen, onbekenden en die
mensen waar je een slechte of vilandige relatie mee hebt. Tenslotte richt men gedachtes van
metta aan het gehele universum en alle wezens die daarin leven. Metta kan een heel krachtig
instrument zijn; zo overwon de Amerikaanse boeddhistische lerares en schrijfster Sharon
Salzberg haar diepgewortelde zelfhaat door middel van het jarenlang intensief beoefenen van
metta. ln de serie over metta die de BOS in de maand januari uitzendt komen leraren uit
verschillende tradities aan het woord, zoals Varamitra die les geeft vanuit de Vrienden van de
Westerse Boeddhisten Orde, waar metta een van de twee belangrijkste med itatietech n ieken
is. 'Bi.j metta meditatie ga je dus niet aardig voor jezelf zitten zijn; je gaat kijken wat er aan
aardigheid in jou zit. ln het begin houd fe dat nog geen twee seconden vol. Je gaat je schuldig voelen, je wordt onrustig, je wilt wegrennen van jezelf.... ie komt jezelf helemaal tegen in
het med itatieproces.' Programmamaa kster Marlous Lazal gaal in vier afleveringen op zoek
naar de kern van metta meditatie en zal zichzelf daarin ongetwijfeld tegen komen.

Buddha onderwijst Metto Sutto

Metta yin yang

Colojon
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redoctie: fon Maos, Certjan Muldcr,

Bob.th M. VonLoo, Motun van dcr
Jobien Groen (coitdinatis)
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ge op Sh in koku
Program ma te lev rs ie
Pelgrim

a

Program ma rad io
Vliegen op de voorru it

PELGRIM OP SHINKOKU
Japanoloog Henny van der Veere trekt deze zomer voor de vijftiende keer zijn traditionele
witte k eren aan. Twee maanden ang zal hij met eer groep studenten een pelgrimstocht
afleggen op het Japanse eiland Shinkoku. Een tocht langs de 88 tempels die de monnik Kukai
in de 9e eeuw na Christus zou hebben opgericht. Kukai was oprichter van het Shingon2 boeddhisme. Hi1 was eer van de Japanners die in China in aanraking kwamen met het
3,4 Vajrayana-boeddhisme, en dat introduceerde in zijn thuisland. Shingon vormt samen met het
4 Tendai-boeddhisme een van de stromingen die men in lapan aantreft.
,|

Een i nteressant onderzoeksobject
ln het westen zijn er niet veel Shingon-beoefenaars. Henny van der Veere (54) is een van de
uitzonderingen. Hij is tevens a s onderzoeker en universitair docent in Leiden bezig met het
Japanse boeddhisme. En hij is een enthousiaste pelgrim. Hi1 is ze fs ingewild als monnik in
de esoterische Shingonschool, die door zijn geheime rituelen en oraal overgeleverde tradities
bij uitstek een interessant on de rzoe ksobject vormde. Maar in fapan denkt men niet zo in
scholen en hokjes, vertelt Van der Veere: 'Dat hele westerse idee over strominger werkt niet
in Japan. Er is daar geen sektarische scheiding tussen Vajrayana en Mahayana. Ze nemen

Dalai Lama in Nederland

veel van elkaar over. Dat ge dt ook voor Shingon en Zen

De Dalai Lama bezoekt Nederland
op 4 en 5 juni 2oo9. Op 4 juni
geeft hii een lezing over het boedd hisme, gevolgd door een
publieke lezing met de titel 'de
kracht van vriendelijkheid in
tu rb u le nte tijden'. Daa rn aast zal
de Dalai Lama tijdens zijn bezoek
de Nacht van Tibet openen. Meer
informatie over het bezoek is te
vinden op

Maar wat is er dan typisch aan Shingoni Kort door de Socht stelt Kukai
dat het mogelijk is om in dlt leven de verlichting te bereiken. Eigen ijk
zijn we al verlicht, maar we hebben het alleen niet door. De vereniging
van mens en Boeddha is dan mogelijk door de rrtueler: het reciteren
van mantra's, mandalavisualisatie en het beoefenen van bepaalde
houdingen van het lichaam - meestal mudra's, of handbewegingen.
Spraak, geest en lichaam werken samen om de ware boeddhanatuur te
onthullen, en bevestigen zo de oorspronkelijke staat van het bestaande

5l.dalailamanederland.nl
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Oost-West
Bij Filosofie Oost-West is'schoonheid' het thema van 2oo9. ln een
reeks cursussen wordt gekeken
hoe versch illende culturen met
schoonheid zijn omgegaan. Op r4

februari is Matthijs Schouten gastdocent, met een middag over
'Schoon heid in het boeddhisme'.
Lokatie: Vredenburg, Utrecht.
Meer informatie op
www.fi losofi e.oostwest.n I
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Geheime ken n is
ls het niet lastig om onderzoeker en beoefenaar tegelijk te zijn bij een leer waar bepaalde
kennis geheim is? 'Nee' verte t Van der Veere. 'Als er bijvoorbeeld iets uit een tekst is weg
gelaten, kan ik niet zeggen wdt er is verdwenen, maar wel dat er wat weg is. En bepaalde
verwijzingen kan ik alleen maar volgen als ik de rituelen ken. Bovendien is het voor mij
belangrijk dat mijn wetenschappelijke werk en mijn persoon ijke interesse samenvallen'.

Doord raaien
Bij elkaar heeft Van der Veere tz iaar tn fapan gewoond en hij heeft de tocht al veertien keer
gelopen: 'ln de universiteitsbibliotheek is nog een kaart uit de negentiende eeuw, en ik heb
een kopie mee genomen. Heel vee paadjes zijn nog hetzelfde. En het moorste is dat alles er
in zit: vlakke stukken, steile routes, bospaden'. Maar zes tot zeven weken lopen gaat je niet
in de koude kleren zitten. Hij neemt al jaren studenten mee: 'Een aantal draait door. Ze
vinden het dan na een paar weken allemaal onzin, dat boeddhisme. Ze kunnen niet meer
relativeren. Vorig jaar heb ik er drie uit de groep gezet. Maar veel van de studenten die ik
vijftien jaar geleden voor het eerst heb meegenornen willen wel weer terug'.
Sh ngon zelfheeft nog niet veel vaste grond aan de voet in het westen: 'lk ken een Fransman
die in Parijs een tempel heeft gesticht, en een Nederlander op de Ve uwe en een Duitser...
Shingon is voor de westerling ook niet zo makke ijk.' Zit hij zelf bij een sangha in Nederland)
'lk ben een echte boeddhist', zegt van der Veere licht gniffelend. 'lk sluit me nergens bij aan'.

Zondag zz februari wordt de docurnentaire Lapen met Kukai, over de pelgrimage op
Shinkoku uitgezonden op Neder and z, om r2.oo uur. Voor meer over Henny van der Veere
ku nt u terecht op: www.boedd histischeomroep.n l/vanderveere

zon I feb SEVEN YEARS IN SHAOLIN
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camera: Patrlck Sauer

camera-assistant: Philipp Klose
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producent: Georg Prokop

productie assistentie: Bdrbel Schleker
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gte: 5z min.
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idee: lna

stem: Wilfried Hochholdinger
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& MCAM / medewerking: Kristina Prokop, Fabian Sabo, Thosmas Brunn, Silke Kuchner,

Kerstrn Scha ler, Lars Otto, Xiao Xue He, Zhe Wang, Liu Yuanhui, Rainer Deyhle, Stefan Riesberg, Stefan

Diepenbrock, Rainer Brandt, Zwey Loeven.

/ juridlsch advies: Bela Von

Raggamby

/

met dank aan: Regering

Volksrepubliek China, Provincie Henan, Chinese Ambassade in Berliin, abt Shaolin Tempel: Shi Yongxin; monniken

/ met speciale dank aan Shan Li / @ Filmfee GN4BH, 2oo5
ln de afgelopen 5oo iaar is het maar vijf niet-Chinezen gelukt om geaccepteerd te worden in
de'kern'van de beroemde Shaolin Tempel. En er is er maar 66n die de extreme omstandigheden langer dan zes maanden heeft weten vol te houden: Christopher S. uit Leipzig. De
Duitser, die door de Chinezen Shan Li wordt genoemd, heeft de afgelopen zeven jaar in het
Shaolin klooster in de Chinese provincie Henan gewoond. Hij is nu onderdeel van deze
magische plaats, de oorsprong van de Chinese'gezondheidskunde', filosofie en religie. We
volgen zijn dageli,iks bestaan, dat gevuld is met constante training van lichaam en geest, _
beinvloed door duizenden laren van traditie in religie en gevechtskunst.
O
en bewoners Shaolin Tempel, bevolking provincie Henan

De film is een diepgravend portret van het gebied, de geest, de bewoners, en de ware
betekenis van zen en de weg naar zen. Met Shan-Li als brug tussen twee culturen lukt het de
ware aard van de legende van Shaolin blootleggen.

Christopher

S.
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Regie en camera: Pat van Boeckel

M. VanLoo
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/
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geluid en productie: Karin van der Molen

C aire Tanaka
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Lengte:30 min.

meti lnoue Kenichi, Brent Long, Yuko Koizumi, Kamlyama

/

/

eindredactie: Babeth

montage: Pat van Boeckel / on-line montage: Geert Braam

/
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Langs 88 tempels, over de bergen en de dalen van het Japanse eiland Shikoku leidt het
eeuwenoude pad van de boeddhistische monnik Kukai. Ziin voetsporen blijken niet
verdwenen. lntegendeel, jaarlif ks volgen meer dan honderdduizend mensen de r roo kiloPer nets' auto orde bus' wat driift hen om de hitte'

L"l,il'l1lli;'I'[;:*:::.'i"'

re1

We ontmoeten de moderne pelgrims onderweg. Ze zijn informaticastudent, taxichauffeur,
verpleegster, huismoeder, of gepensioneerd. Er is zelfs een afgezwaaide Amerikaanse militair.

I

Yoshiko, Brent, Kimiko, en Mori-san, allemaal markeren ze een punt in hun leven met de
tocht. De een zoekt een uitdaging, de ander zoekt zichzelf, sommigen herdenken een familielid of bidden voor een zieke. En hoewel het boeddhisme voor velen slechts iets van horen
zeggen is, reciteert iedere pelgrim bij elke tempel vol overgave de hartsoetra, de kerntekst
van de boeddhistische leer. 'Kan ji zai bo 2a...'(Vorm is leegte, leegte is vorm ...) Ze zeggen
niet te weten wat het betekent, maar het hoort nu eenmaal bif de pelgrimstocht. Er is geen
uitleg, geen bemoeienis van priesters, er is alleen ieders individuele tocht langs de tempels.
Maar Kukai loopt me ze mee, in de vorm van de wandelstok die bij de eerste van de 88
tempels uitgereikt wordt. En onderweg gebeurt er toch iets. Komt het door het lopen, de
stilte, de roerende hulp van de eilandbewoners, of is het de werking van die moeilijke en toch
zo po6tische tekst uit de hartsoetral

zon l feb BOEDDHA IN DE STAD
22.30 - 23.OO u Konrad Maquestieau werd ooit gevraagd een
DE M IDDENW€C

o- zat
'r

5.o2

-

r

t

zat 4 feh BECOMING YOUR OWN THERAPIST
- r 5.oo u Onder de titel 'Becoming your own therapist'

5.oz

DE ZEVENDE

7

feh wAT KUN lE EtGENLTIK MET KARMAI

6.oo

un
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aan de onbedoelde gevolgen. En dat het idee
van karma dus een zware nadruk legt op de
intenties. En dat dat weer nieuwe problemen
oproept, zoals de kwestie of intentie het
gevolg heiligt, als je al kunt weten wat het
gevolg is.' Aldus programmamaker Agnes
Sommer. Zij gelooft dat ze daarmee een
wezeniijk onderdeel van het boeddhisme niet
begrijpt en dat ze daarin misschien niet de
enige is. Ze gaat dan ook een uur lang op
zoek naar de betekenis van karma en klopt
onder meer aan bij Varamitra (voorzitter
BUN), Han de Wit (Shambhala), Henk

:;T:,fffl,1'fi::ii*l H;ff;[::1?]
naars. Zie ook de achterpagina.
Verder: de colum n van Varamitra.

-

23.oo u Het Tibetaanse dodenboek (Bardo Thodol)
bevat teksten over de grote overga ngsmomenten van sterven en wedergeboorte.
Essentieel is daarbij het herkennen van de
ware aard van de geest en het leren waarnemen van onze drijfueren. Socioloog en
psycholoog Ko Vos vertelt wat het Tibetaanse
dodenboek ons westerlingen te zeggen heeft
en hoe de mystiek van dit onderricht betekenis kan hebben voor ons leven hier en nu,
onder meer door het te vergelijken met de
denkbeelden van lung en diens inzichten over
het collectief onbewuste, een symboliek waar
de westerling misschien meer mee vertrouwd
is dan met die van het Tibetaanse doden-
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JAN DE MEYER OVER LrEZr
Net als de Daodejing en Zhuang Zi behoort
Liezi tot de klassieke taolstische teksten. De
geschriften van Liezi, een a6visselende reeks
anekdotes, dialogen en verhalen, zijn voor
het eerst rechtstreeks uit het Chinees vertaald
door de Vlaamse sinoloog Jan De Meyer.
acqueline Oskamp zoekt hem op.
,f

r

zat 21feb wtlzER woRDEN vERETST MOED
5.oz - r 6.oo u Soms vereist het leven enlge moed. Dat betekent veelal overgave aan wat er op dat
moment speelt en wat er van je gevraagd
wordt, overgave aan de onvoorspelbaa rheid
van het bestaan. Han de Wit is van mening
dat we heel wel in staat zijn om die momenten van onzekerheid en angst voor het onbekende tegemoet te treden, zodat we ons zelfs
kunnen verzoenen met de meest onverwachte
Han de Wit en lastige om standigheden.
Boeddholoog lonathan Silk bestudeert oude
boeddhistische teksten. ln zijn laatste boek
volgt hij het spoor van een lndiaas verhaal
over incest en moord.
Verder: deel zes van de serie over Metta en
de column van Lam Ngo.

DE ZEVENDE

DE MIDDENWEG

boek.

vindt in Croningen een serie lessen en meditatieavonden plaats, gericht op het leren

Tydeman over Terug naar huis.
Verder: deel 5 van de serie over Metta en de
column van Jotika Hermsen.

'lk weet niet wat voor effect mijn goede en
mindere daden hebben. lk moet altijd denken

zon 8 feb TIBETAANS DODENBOEK
22.30

H EI\,I EL

omgaan met emoties als irritaties, boosheid,
jaloezie en onvervuld verlangen. Het boeddhisme biedt methoden om problemen juist
te gebruiken om de spirituele groei te bevorderen en ons gelukkiger te maken. Kaye
Miner en Fokje Westerling van het Maitreya
instituut leggen uit hoe het programma kan
helpen je eigen therapeut te worden.
De Amerikaanse zenleraar Norman Fischer
grijpt de legendarische mythe van Homerus
Kaye Miner
die naar huis terugkeert, aan om te illustreren
welke moeilijkheden een leder op zijn levenspad tegenkomt. Een gesprek met Nico

film en een website:
www. boedd ha indestad. be. Peter Meijwes
zocht Maquestieau op en sprak met hem.

DE ZEVENDE HEMEL

)

voordracht te houden over het boeddhisme.
Hij woont zelf in Belgid, en realiseerde zich
dat er alleen al in zijn eigen land veel
verschillende boeddhistische stromingen zij n.
Om zijn voordracht tot een succes te maken
ging hij op onderzoek naar die verschillende
stromingen. Al snel groeide dat uit tot een
project: 'Boeddha in de Stad'. N u, enkele
jaren later, is het project nog steeds niet af.
Wel houdt Konrad nog steeds voordrachten
over het boeddhisme en is er inmiddels een

r
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VOGEL EN Zl,lN
INSTITUUT KERN
Het instituut Kern van de Universiteit Leiden
is niet opgericht door de man nax wie het is
vernoemd. Het werd in t9z5 gesticht door

feb ,EAN PHtLtPPE

23.OO u

DE MIDDENWEG

RADIO
veruolg pog 4

sanskritist en archeoloog fean Philippe Vogel,
die eind negentiende eeuw had gestudeerd
bij professor Kern. Fred Cales neemt met
Jeon Philippe Vogel in

Cerda Theuns de ontstaan sgesch ieden is van
het in stitu ut door.

tgoE
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HET ALLEMAAL
r 5.o2 - r 6.00 u
BOEDDHISTEN' - TON LATHOUWERS
DE ZEVENDE HEMEL OVER POEZIE
ln het eerste deel van een serie over boeddhistische elementen in hedendaagse poezie
bespreekt Ton Lathouwers een gedicht van
Anton Heyboer. Lathouwers is hoogleraar
Russische letterkunde en ieraar in de

feb

'ETGENLTJK

Anton Heyboer

ch'antraditie. Anton Heyboer is bekender als
de man met vijf vrouwen uit Den llp dan als
een'zenmeester' die gedichten schreef.
ln oud-Delfshaven wordt op dit moment de
nieuwbouw gerealiseerd van verpleegh uis
Delfshaven. Het centrum weerspiegelt de
kleurrijke samenstelling van de bevolking van
de wijk, met zoveel mogeliik ruimte om de
eigen religie en cultuur te beleven. Een van
de voorzieningen is een stiltecentrum,
ontworpen door kunstenares lngeborg
Meulendijks. Menno Bijleveld nam er een
kijkje en sprak met de ontwerpster.
Verder: de column van Ron Sinnige.

VLIEGEN OP DE VOORRUIT

i

Een jonge vrouq aanhanger van de Diamantweg van Ole Nydahl, een Tibetaanse stroming in
een modern legerjasje, vertelde dat ze door deze boeddhistische leer eindelijk begreep
waarom ze als kind zo gepest werd: waarschijnlijk had ze in een vorig leven iets minder
tlaais uitgehaalci. Deze opvatting van karma kom je vaker tegen. Daar hoort ook het omgekeerde bij: het geloofdat slechte daden nu onherroepelijk zullen leiden tot vreseli,ke gevolgen later, eventueel in een volgend leven. Het gaat dan om mensen die het diep betreuren
als er veel vliegen op hun voorruit zitten, want dat betekent dat die door hun schuld zich te
pletter hebben gevlogen, met als onvermijdelijk gevolg: slecht karma. Of om mensen die
wormen kopen in de hengelshop om ze in het gras buiten leeg te kiepen, zodat hun karma er
van opknapt. Anderen vinden dit een veel te simplistische en eigenlifk foutieve opvatting van
karma. Karma zou eigenlijk niks meer en niks minder zi)n dan het eeuwige proces van verandering, van oorzaak en gevolg. Ook de man die deze visie aanhing, was er van overtuisd
I
een goede daad ook een mooi effect heeft, wanneer dan ook.
Programmamaker Agnes Sommer is daar niet zo van overtuigd: 'lk weet niet wat voor effect
mijn goede en mindere daden hebben. lk moet altijd denken aan de onbedoelde gevolgen
van daden. En dat het idee van karma dus een zware nadruk legt op de intenties. En dat dat
weer nieuwe problemen oproept, zoals de kwestie of intentie het gevolg heiligt. Als je al kunt
weten wat het gevolg is.' En dan is er nog de vraag of de karma-denker niet alti,id wel in meer
of mindere mate ergens gelijk krijgt. De tijd tussen oorzaak en gevolg ls immers dermate
rekbaar dat het wel generaties kan duren voordat een oorzaak zijn gevolg krijgt. Sommer
gelooft dat ze daarmee een wezenlijk onderdeel van het boeddhisme niet begrijpt en dat ze
daarin misschien niet de enige is. Ze gaat dan ook op 7 februari in het radioprogrumma De
Zevende Hemel een uur lang op zoek naar de betekenis van karma en klopt onder meer aan
bij Varamitra, Han de Wit, Henk Barendregt en Jiun Roshi, en natuurlijk bij een aantal
gewone beoefenaars.

Luister op zalerdag 7 lebruari om r 5.o2 uur naar De Zevende Hemel, op radio
Na uitzending is dit programma ook via onze site te beluisteren:
www.boedd h istischeom roep. nl lradio
Rcdacrie: Ton Mads, Aqrtjon Muldet Bobeth

M. VanLoo, Marun von det Wdo (coi)dinotie)
Vo ngeeing:

Studio Josje Pollmann, Amstetdam

Druk: Ruparo Amstcrdam
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De Chinese overheid heeft z8 maart uitgeroepen tot Tibetaanse 'Slaven bevrijdingsdag'. Op
28 maaft r959, vijftig jaar geleden, vluchtte de Dalai Lama naar lndia. Nu, vijftig jaar later,
leeft hij nog steeds in ballingschap. Zijn niet aflatende inzet voor een vreedzame oplossing
l voor het Tibetaanse volk leverde hem de Nobelprijs voor de Vrede, de Congressional Cold
2 Medal en wereldwijde erkenning en sympathie op. Maar een oplossing voor Tibet is er rog
4 steeds niet. Verder weg dan ooit, zeggen de cynici.

Matthijs Schouten over de
schoon heid in de natuur

4

Varamitra

coiirdinator van

{tetrjke
verzotgers
gevangeniswezen
Varamitra, de voorzitter van de
BUN, is per r maart benoemd als
Hoofd Boedd h istische Ceestelijke
Verzorging bij het Ministerie van
Ju stitie. Om mogelijke belangenverst ren geling te voorkomen
treedt hij af als voorzitter van cle
BUN. Dit betekent ook dat er een
vacature is bij de BUN. Voor informatie: www.boedd hisme.nl
Bezoek van Dalai Loma en

Thich Nhat Honh
Binnenkort zi.jn er twee belangrijke
bezoekers in Nederland: De Dalai

al, g""n Degrn lunr een aantar
lezingen en tevens opent hij de
'Nacht van Tibet'. Meer op:
www.dalaila manederla nd.n I
Thich Nhat Hanh geeft op z9 ap'rl
een openbare lezing in Den Haag
en van r tot 5 mei leidt hij een
retraite in Papendal bij Arnhem.
Meer op www.aandacht.nl
Lezing Stephen Batchelor online
Vorig jaar gaf schrijver, leraar en
ku n ste naa r Stephen Batchelor op
de BOS achterbandag een lezing:
The ort of lmagining. Daarin
onderzoekt hij hoe boeddhistische
waarden door middel van de artistieke verbeelding tot leven gebracht kunnen worden. Nu online:
www.boedd histischeomroep.nl/

the-a rt-of-im agin ing

ln r988 ontmoette ik hem in zijn simpel onderkomen in Dharamsala. Een man vol inspiratie,
hoop en ideedn over de toekomst van zijn land. Hij had net zijn vijf-punten plan gelanceerd
waarin hij voorstelde dat Tibet een zone van vrede zou worden, een gedemilitariseerde buffer
tussen de grootmachten China en lndia. Sindsdien is betekenisvolle autonomie het sleutelwoord van ziin streven een onderhandelde oplossing te vinden voor Tibet binnen China.

Vergaande autonom ie
Dit jaar, op verzoek van China, legden de Tibetanen voor het eerst in een memorandum uit
wat ze onder betekenisvolle autonomie verstaan. De Tibetanen willen zelfbestuur voor het
Tibetaanse volk in al die gebieden waar Tibetanen leven. Een autonoom Tibetaans bestuur
met vergaande zeggenschap over alle binnenlandse aangelegenheden in een kwart van China
dus. Met toepassing van de bestaande wetgeving van China. Het zou de eerste keer in de
geschiedenis zijn dat alle Tibetanen onder een centraal Tibetaans gezag in Lhasa geplaatst
zouden worden. China reageerde furieus. Zij beschuldigde de Dalai Lama ervan uit te zijn op
verkapte ona{lrankelijkheid. Het voorstel zou de macht van de Communistische partij en het
Chinese staatsbestel ondermilnen. De Dalai Larna zou de Chinezen van hun land willen
verdrijven.

Wereldwijd, van Schotland tot Atjeh, biedt vergaande autonomie een oplossirg voor conflicten tussen verschillende volken binnen een staat. Autonomie betekenttypisch een eigen
verkozen bestuur met bevoegdheden over binnenlandse aangelegenheden. Dat de Tibetanen
een volk zijn met het recht op zelfbeschikking staat buiten kijf: dit is zelfs door de Verenlgde
Naties erkend. !(aarom pakt China deze handschoen niet op)

Van belang voor China
Tibet is van groot strategisch belang voor China. Als vanouds vormt het hoge plateau een
buffer tussen China, lndia en centraal Azie. Het biedt ruimte aan Chinese kolonisten die zich
en masse in Tibet vestigen. En Tibet is de watertoren van Azie: in Tibet ontspringen de
belangrijkste rivieren die Zuid-oost Azie van water voorzien en waar meer dan een miljard
mensen strooma6,vaarts voor hun dagelijkse watervoorziening van afhankelijk zijn.
Verleden jaar zag ik de Dalai Lama weer in Lerab Ling, in Zuid Frankrijk. Hij uitte zijn diepe
teleurstelling dat zijn pogingen een oplossing te vinden, tot niets hadden geleid.
Cynici zeggen dat de eerstvolgende doorbraak in de onderhandelingen zal komen wanneer de
Dalai Lama overlijdt. Dan is het probleem vanzelf opgelost. Dat is niet zo. De aanwezigheid
van China in Tibet mist elke vorm van legitimiteit. Tibet is een smet op het biazoen van
China. De enige die legitimiteit aan China in Tibet kan verschaffen is de Dalai Lama. En hij is
bereid dit te doen. Zelfs tegen de gevoelens van de jongere generatie Tibetanen in. Het is in
het belang van China, Tibet en stabiliteit in Azie dat China deze uitgestoken hand aanneemt.
Christa Meindersma
Christa Meindersma is adju nct-dtrecl.eu r van het Den Haag Centrum voor Strategische Studies

woe 4 maaft THE DALAI LAMA: 50 YEARS AFTER THE FALL OF TIBET

23.30 UUr, NED 2
herhaling: zat Z maart
o9,oo uur,

NED 2

Lengte: 8o min.

Regie: Ritu Sarin & Tenzing Sonam

/

met: Z,N. Dalat Lama, Tenzin Tsundue, Tsewang Rigzin,

Qin Gang, Lobsang Thupten, lamyang Norbu, Dolma Gyari, Lhandon Tethong, Shingza Rinpoche, Wang Lixiong, Gordon
Brown, Prince Charles, Woeser, ligme, Robbie Barnett, Wang Lixiong
over: Tenzing Sonam

/ productie:

Ritu Sarin

/ camera: Graham

Tenzing Sonam, John Sergeant, Tenzln Tsetan Choklay
Chandra

/

/

eindredactie: Babeth [,4. VanLoo

/

script en voice

Day, ,aimie Gramston, Dilip Varma, Stephen Mccarthy,

geluid: Suresh Rajamani, Mohandas Vp

executive producers: Francesca Von Habsburg, Lavinia Currier

/

montage: Anupama

een coproductie van: White Crane Productions;

/
/ @ 2oo9 White Crane Productions / BOS / France 5
Op to maart wordt herdacht dat Tibet vijftig jaar geleden viel en de Dalai Lama in ballingschap
ging. Ziin grootste uitdaging is nu een oplossing te vinden voor het Tibetaanse vraagstuk. Deze
documentaire geeft een duidelijke en intieme blik op de situatie in Tibet. De filmmakers volgden
de Dalai Lama tijdens een roerig jaar met o.a. de protesten in Tibet, de Olympische Spelen en
/

France 5; Boeddhistische Omroep; Karmic Films lndia

Dcnonsttulie in Dhoramsolo

zon

I

maart RONDETAFELGESPREK: INGRI,PEN OF NIET}
- de problematiek van de interventie -

'l2.oo uur, NED 2
herholing: zat 14 maart
o9.3O

de beEindiging van de dialoog tussen de Dalai Lama en de Chinese regering. De film onderzoekt
het samenspel tussen het persoonlijke en de geschiedenis, tussen spiritualiteit en politiek. Ook
is er nog de spanning tussen de pogingen van de Dalai Lama om een vreedzame oplossing te
vinden voor de situatie in Tibet, en de jonge Tibetanen die een koers van confrontatie willen
varen. Filmmakers Ritu Sarin en Tenzing Sonam maakten al eerder films en documentaires over
Tibetaanse ondenverpen, zoals het bekroonde The Reincarnotion of Khensur Rinpoche (r 99r),(D
The Thread of Karma (zoo7). ln zoo5 maahen ze de speelfilm Dreaming Lhasa.

u

ur,

NED 2

Mawi.e Knegtel

Regie: George Schouten/ presentatie: Maurice Knegtel

/

met: Christa Meindersma, Celijn Molier

productie: Bircan Unli.l

/ eindredactie: Babeth M. VanLoo/ O zoog een BOS productie
De Chinese onderdrukking van Tibet duurt al vijftig jaar. De Olympische Spelen hebben daarin
weinig verandering gebracht. Er zijn meer oorden van schrijnend onrecht: Darfur, Birma,
Zimbabwe, Noord-Korea en de Cazastrook. Boeddhistisch gezien is het lijden in deze plaatsen
ook ons lijden. Maar wat kunnen we doen] Zenfilosoof Maurice Knegtel bespreekt de problematiek van de interventie met Christa Meindersma, adiunct-directeur van het lnstituut voor
Strategische Studies in Den Haag en bestuurslid van de lnternational Campaign for Tibet, Celijn
Molier, vrede en veiligheid-expert aan de Universiteit van Leiden en gepromoveerd op de
(on) rechtmatigheid van humanitaire interventies en Cedric Ryngaert, bestuurslid van het
Nederlands luristen Comit6 voor de Mensenrechten en docent internationaal recht aan de
universiteiten van Utrecht en Leuven.

zon 22 maart GEBOREN OM TE DIENEN

'l2.oo uur, NED 2
herholing: zat 28 moafi

Lengte: 30min.

& Cedric Ryngaert /

Regie: George Schouten

/

Lengte: 5o

IO.

met: Tulku Urgyen Rinpoche, Llrgyer Jigme Rabsel Dawa, Trulshik Rinpoche, Chcikyi Nyima

Rinpoche, Tsikey Chokling Rinpoche, Drubwang Tsoknyi Rlnpoche, Mingyur Rinpoche, Neten Chokling Rinpoche, Tenzing

o9.3O uUI NED 2 Chdyang

Gyari, Andreas Kretchmar, Marcia Binder Schmidt, Eva van Dam, Lodro-Thaye, Ani Choying Dolma

/

eindredac"

tie/producent: Babeth M. VanLoo / camera: Bernd Wouthuiisen / geluid: Martijn van Haalen / montage: Vera long /
muziek:Ceorge Schouten / research: Marcia Blnder Schmidt / tolk: Ani iinba / kleurcorrectie: / met dank aan: Ka" Nying
Shedrup Ling klooster, Ngedon Osel-Ling klooster, Nagi Compa klooster

Urgy.a

Jigm.

rclncanatie von
Tulku Utglcn Rinpoch.

Rabscl Dowo, dc

/ O zoog een BOS productie

Tulku Urgyen Rinpoche is 66n van de meest opmerkeliike en gezaghebbende leraren uit de
Tibetaanse traditie. Terwiil in de jaren zestig de meeste kloosters voor westerlingen gesloten
bleven opende hij in Kathmandu zijn deuren. En daar wachtte menig gelukszoeker een ongewone en niet alti.,d even gemakkelijke verrassing. Hij leerde zijn studenten namelijk diep in zichzelf te kijken en de confrontatie aan te gaan met hun eigen lijden en frustraties, angst en woede
onder ogen te zien en die te transformeren. Zeer ongebruikelijk gaf hij indertijd als een van de
weinigen westerlingen de kans om ingewijd te worden in de geheime Mahamudra-Dzogchen
traditie. Ziin faam en onconventionele aanpak snelden hem vooruit. Voor Tulku Urgyen was de
essentie van de boeddhistische leer geheel gericht op het verzachten van het leed van de medemens. De film vertelt het verhaal van deze unieke leraar aan de hand van de inwiiding van zijn
relncarnatie in zoo8. Een 5-daagse gebeurtenis waar vooraanstaande boeddhistische leraren en
leerlingen van over de hele wereld getuige van waren, waaronder ook zangeres en filmster Cher.
Hier bleek hoeveel invloed hil had en hoeveel levens hij geraakt heeft. lUaaronder dat van zijn
zonen die vertellen over hun eigen, soms moeizame weg. Een aantal van zijn westerse studenten praat over zijn inspirerende aanwezigheid en diepgaand onderricht.

zon 1 moort JOH N SAN DAY
22.3o

-

23.OO u

DE I,4IDDENWEC

t

lohn Sanday

5.oz

-

6.oo

r

u

DE ZEVENDE HEMEL

foh Lathouwers

opvoeden.

Schrijver Gustav Meyrink was een echte
zoeker die via een lange omweg uiteindeli,lk
houvast vond in het mahayanaboeddhisme.
Naar aanleiding van de tentoonstelling over
Meyrink in de Amsterdamse Bibliotheca
Philosophica Hermetica bespreekt N ico
Tydeman het verslag van zijn spirituele

zodat die het restauratiewerk kunnen voortzetten. Tildens het Himalaya Filmfestival gaf
hij een lezing over zijn werk. Een gesprek
over de vele problemen die bij het restaureren komen ki,jken.

omzwervingen, getileld Verandering in het
bloed.

Verder: de column van Jotika Hermsen.

zon

zat 7 maart TON LATHOUWERS OVER
r

organiseert ze gezin s retraites. Agnes
Sommer praat met haar over boeddhistisch

De principes van verga n kelijkheid laten zich
misschien wel het beste zien in het verval van
eeuwenoude bouwwerken. De Britse architect
en conservator John Sanday houdt zich bezig
met de restauratie van antieke gebouwen in
Azie. Een belangrijk onderdeel van zijn werk
is het opleiden van lokale ha ndwerks lieden,

WUTHERING HEIGHTS

15

22.30

Deel een van een gesprek dat Marlous Lazal
had met Matthijs Schouten over'Schoonheid
in het boeddhisme, schoonheid in de natuur',
naar aanleiding van zijn themalezing bij
Filosofie Oost-West. Zie ook de achterpagina.
Wat is er nu boeddhistisch aan een negentiende-eeuwse damesroman over een
onschuldig weesmeisje dat valt voor een adellijke engerdl Hoort wat Ton Lathouwers bakt
van mist, hoefgetrappel en de vreselijke

maort ,MtlN HART VTNDT VERKOELINC

-

23.OO u

DE I\4IDDENWEC

Zustet Chon Khong

DOOR DRUPPELS LEEGTE'
De Vietnamese zenleraar Thich Nhat Hanh is
niet alleen bekend als leraar, maar ook als

auteur van vele boeken. Daarnaast schrijft hii
graag gedichten en liederen. De stem van
Thich Nhat Hanh is te horen in de Nachl van
gebed; andere liederen worden gezongen door
zuster Chan Khong, die veel gedichten heeft
getoonzet. Eveline Beumkes geeft toelichting
bij de liederen en vertelt hoe Nhat Hanh bij
het schrijven van zijn gedichten te werk gaat.

Heathcliff...
Klassieke zangers zijn vaak onderhevig aan
grote stress, zowel bij audities als tijdens
concerten. ln de cursus Zen & Tang leren ze
een balans te vinden tussen lichaam en stem,
tussen binnen en buiten en hoe op het podium iets van zichzelf te kunnen laten zien.
Verder: de column van Varamitra.

ZO8
22.30

-

zat 21 moart MATTHrlS SCHOUTEN OVER
5.oz - r 6.oo u SCHOONHEID (z)
r

DE ZEVEN DE

H EN4EL

had met Matthils Schouten over'Schoonheid
in het boeddhisme, schoonheid in de natuur',
naar aanleiding van zijn themalezing bij
Filosofie Oost-West. Zie ook de achterpagina.
Melong is een boeddhistisch centrum en

MAArt STRAATRETRAITES IN BELGIE
23.OO u

DE I\IIDDEN!(EC

Waar in de stad vind ik een toiletl Waar kan
ik me wassenl Hoe kan ik op straat meditereni Hoe kom ik er aan voedsell ln Belgie
vinden deze retraites ieder jaar plaats en de
deelnemers moeten problemen oplossen
waarmee ze in hun leven niet eerder werden

Matthis Schouten

Antwerpen

r

5.oz

-

r

6.oo

u

DE ZEVEN DE H EMEL

Koreon Creolive Music

Sociel\

KOREAANSE TH EECEREMON

IE

hospice in oprichting in het noord-oosten van
Nederland. Het aanbod is gericht op het
omgaan met verlies, rouw en verandering.
Menno Bi,jleveld sprak met twee initiatiefneemsters.
Onlangs opende de Nieuwe Kadampa Traditie
in Schin op Ceul een nieuw hotel: Hotel
Kadampa Holland. Agnes Sommer ging er
een nacht.je logeren en doet verslag.
Verder: de column van Lam Ngo.

geconfronteerd.
stroatrc ditel, Peter Meijwes maakte een reportage.

zat 14 moart

Deel twee van het gesprek dat Marlous Lazal

zon 22 madrt OWEN

22,30 De Korean Creative Music Society bestaat uit
DE MIDDENWEC
zes musici, twee dansers, een calligraaf en
een zen-theeceremoniemeester. .leanette
Werkhoven praat erover met Saskia T6rnqvist,
die een lezing geeft ter inleiding van het
concert op 14 maart in het Tropentheater.
Jis h in Hendriks is ontwikkelin gspsycholoog
Owen Fldndgdn
en bem iddelin gscon su lent. Ze werkt samen
met advocaten als mediator bij echtscheidingen waarbij kinderen zijn betrokken. Ook
vervolg pag 4

23,oo u

RADIO

FLANAGAN

Filosoof Owen Flanagan nam in r999 deel aan
de Mind & Life conferentie met de Dalai Lama
over 'Destructive emotions' en publiceerde
diverse artikelen en boeken over bewustzi.in.
Hoewel Flanagan zelf regelmatig mediteert,
plaatst hij vraagtekens bij de idee dat boeddhisten gelukkiger zouden zijn dan niet-boeddhisten en bij de recente hype rond
Mindfulness. Marlous Lazal sprak met hem.

zat 2E maart
'r

5.o2

-

r

M

EDITEREN BOEDDHISTEN EIGEN.

6.00 u LrJK WELI

DE ZEVENDE HEM E[

lonathan Silk

zon 29 maart DE ZEN SPtRtT VAN rRENE KYOIO
22.30

Een verslag van het eerste symposium van
het Leiden lnstitute for Brain ond Cognition,

dat op zo maart plaatsvindt onder de titel:
lmag(in)ingthe Buddhist Braln. f onathan Silk,
Florin Deleanu en Heleen Slagter buigen zich
dan over de vraag of boeddhisten eigenlijk
wel mediteren. En zo ja: kan dat dan met
modern neu roweten scha ppelijk onderzoek
worden vastgesteld l
Cybermonnik Maurice Knegtel kreeg onlangs
transmissie van zijn leraar Cenpo Roshi. Het
inwijd in gs ritueel duu rde vijf dagen en
nachten en vond plaats op Ameland.
Ondanks het geheime karakter ervan wilde
Knegtel wel uit de school klappen en ons
deelgenoot maken van zijn belevenissen.
Verder: de column van Ron Sinnige.

-

23.oo

u

DE MIDDENWE6

lrlne Bokkcr cn Genpo
Meael Rothi

BAKKER
lrdne Bakker beoefent en studeert zen sinds
t 985, waarvan zeven iaar in het Kanzeon Zen
Center in Salt Lake City. Onder haar organisatie Zen Spirit vallen activiteiten als
zenmeditatie, stervensbegeleiding, palliatieve
zorg, het werken met mensen met kanker,
stres s red uctiecu rs u ssen, thera pie en het
geven van workshops en lezingen. Last but
not least is lrCne Bakker als enige in
Nederland gecertificeerd Big Mind facilitator.
Menno Billeveld sprak met haar over de rode
zendraad die door haar werkzaamheden heen
loopt.

MA,TT!r!;S SCHOUTEN OVER DE SCHOONHETB
DE NATUUR

#.{

Onlangs verzorgde Matthijs Schouten een studiedag bij de Stichting Filosofie Oost-West met
als thema: Schoonheid in het boeddhisme, schoonheid in de notuur. Schouten is hoogleraar
natuurherstel in Wageningen, werkt als ecoloog en natuurfilosoof bij Staatsbosbeheer en is
hoogleraar aan universiteiten van Cork en Calway in lerland. Bovendien is hi,i meditatieleraar
in de theravadatrad itie.
Als kind zwierf hij urenlang door de bossen en rivierdalen rond zijn geboortedorp in Limburg
en verwonderde zich daar over de schoonheid van het landschap en de fluwelen zachtheidvan het mos. Al jong besloot hij biologie te gaan studeren om zich vervolgens iarenlang I
de determinatie van plantensoorten bezig te houden. Met een onbedoeld gevolg, zo vertelt
Schouten: 'Eigenlijk verloor ik tijdens die studie het vermogen om werkelijk van de schoonheid van de natuur te genieten. Zoals de Japanse zendichter Easho het zo treffend
verwoordde: Ga naar de den als je over de den wilt leren, ga naar de bamboe als je over de
bamboe wilt leren. En wanneer je dat doet: loat dan je vooringenomenheid en je subjectieve
oordeel achter, anders legje jezelf op aan het object en leer je niets. Je poizie ontstoat als vanzelf
wanneerjij en het object CCn geworden zijn. En dat is precies waar het over gaat, dan kan het
gebeuren dat er een moment is dat je jezelf vergeet en dat den en f ij hetzelfde geworden zijn.
Pas na mijn kennismaking met boeddhisme en meditatie was ik uiteindelilk weer in staat
met diezelfde verwondering naar het mos te kijken als in mijn kindertifd.'
Morlous Lazal
Uitzending : I en 21 maafi in De Zevende Hemel
'Schoonheid' is het iaarthema van Filosofie Oost-West. Elke maand is er een studiedag waar
dit thema vanuit verschillende filosofische scholen en religies belicht wordt.
Voor meer info: wwwfi losofie.oostwest. n I
Rcdaclia: Ton Maas, C.ttjon Muldcr, Bobcth

M. VanLoo, Mat|n yan dcr Woa (coddinolic)
Vonng.eing: Studio .losjc Pollmann, Amstqdom
Druk: Ruporo Arnst rdom

APRIL zoog
jaargang ro -nr4

BOSWIIZE
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BOEDDH!STISCHE

OMROEP STICHTINC

NOEM ME BIJ MI'N WARE NAMEN

Program mablad voor Vrienden

Thich Nhat Hanh is naast zenleraar en monnik ook mensenrechtenactivist, schrijver en dichter. Sinds zijn verbanning uit Vietnam woont hij in Frankrijk waar hij brieven kreeg uit vluchIN HOU D
telingenkampen in de landen rond Vietnam. Ze waren vaak pijnlijk om te lezen; de helft van
Noem me bij mijn lvare namen r de bootvluchtelingen overleefde de reis niet, en de overlevenden waren na aankomst nog niet
Program ma televrsie
2 veilig. Veel brieven gingen over jonge meisjes die verkracht werden door piraten. Op een dag
Program ma radio
3,4 hoorde hij zelfs het verhaal van een meisje van twaalf, dat overboord was gesprongen om
Radio blikt terug op Tibet
4 aan haar verkachter te ontkomen. Ze verdronk.
Thich Nhat Hanh: 'Als je zoiets hoort, dan ben je geneigd direct boos te worden op
piraat. je wilt hem neerschieten en kiest partij voor het
meisje. Maar in mijn meditatie zag ik dat ik misschien wel
hetzelfde als die piraat zou hebben gedaan als ik was opgegroeid onder dezelfde omstandigheden als hij. Als we nu
niets doen voor de honderden kinderen, die op dit moment
onder barre omstandigheden geboren worden, dan wordt
een deel daarvan over vijfentwintig jaar onvermijdelijk ook
Algemene leden vergoderi n g en
weer piraat. ln zekere zin zijn we dus allemaal medeverantsymposium BUN
woordelijk voor wat er gebeurt. Na deze meditatie schreef
Op zaterdag t8 april is er een
ik het gedicht Noem me bij mijn ware namen, waarin drie mensen vervat zijn: het twaalfjarige
symposium voorafgaand aan het
meisje, de piraat, en ik- Kunnen we naar elkaar kijken en onszelf in elkaar herkennen)'
voorjaa rsoverleg van de BUN
(Boeddhistische U nie N ederland).
Noem me bij mijn ware namen
een bootvlu chtelinge die zich in zee stort
Het thema is dit jaar Boeddhisme
Zeg niet dat ik morgen ga
na te zin verkracht door een piraat.
en geld.Twee begrippen die elkaar
als zelfs vandaag nog komen moet.
En ik ben de piraat,
met een hart dat niet zien kan
soms niet lijken te verdragen:
Kijk naar me: elke seconde verschijn ik hier
Vrijgevigheid is een van de kernniet lieJhebben kan.
om een knop aan een lentetak te zijn,
woorden uit het boeddhisme, en
een vogel met nog tere vleugels
commercie wordt vaak gezien als
die in myn nieuwe nest leert zirtgen,
lk ben lid van het politbureau
een vies woord. Maar kan het
met
macht in m4n handen.
om een rups te zijn in het hafi van een bloem,
En ik ben de man die zrjn bloedschuld
een juweel omgeven door gesleente.
aan mijn volk moet betalen
sponsoring uit den boze voor
Altrjd nog kom ik om te lachen en te huilen,
dat langzaam sterfi in een werkkamp.
sangha's? Of moeten we kijken
te vrezen en te hopen.
hoe we op een juiste wijze met
Het ritme van mrln hort is het komen en gaan
Mijn vreugde is als de lente, zo worm
geld kunnen omgaan in de
dot de bloemen overal op aarde ontluiken.
van al wat leefi.
boeddhistische levenswijzel
Myn pijn is als een rivier van tranen,
lk ben de eendagsvlieg die van gedaante wisselt zo onmetelijk dat zij alle oceanen vult.
van de BOS

:;.l?:iffi'#:fiIffi:,

op het water van de rivier.

Symposium:

-

zat r8 april 2oo9, van ro.oo
r3.oo uur, ook toegankelijk voor

En ik ben de vogel die een duikvlucht maakt

Noem me daarom bij mijn ware namen,

om de vlieg te verorberen.

alsjeblieft,

iet BUN-leden / aansluitend
een lunch / kosten: € r5
(in clu s ief lunch)

lk ben de kikker die vrolijk zwemt
in het heldere water van een vijver.

n

opgave via secr@ boedd his me.
Al ge m

en

nI

e Led e nve rga d e ri n g:

- r6.3o uur, alleen toegan.
kelijk voor BUN-leden
Zalencentrum Utrecht Zu id
Ama liadwarsstraat zd
35zz AR Utrecht
www. utrechtzu id. nl
r4.oo

En ik ben de ringslang die stilletjes
zich voedt met de kikker.

lk ben het kind in Oeganda, vel over knook,
mijn benen als dunne bamboe.
En ik ben de wapenkoopman,
die dodelyk tuig aan Oeganda verkoopt.

zodat ik al mijn huilen en lachen tezamen hoor,
zodat mijn vreugde en pqn ddn zijn.
Noem me brl mijn ware namen, alsjeblieft,
zodat ik kan ontwaken
en de deur van mijn hart open kan staan,
de deur van mededogen.
Bronnen: De schreeuw von Vietnam.

Have N.V.

/

Arnsterdarn t985

lk ben het meisje van twaalf,

Fror,t,scct

Uitge)eri
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K L.' D S.llietder: Ztnttrkels
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Bewerkt g:.]ednetie Wetkhavlit

zon 5 april CAMERA'S VOOR DE ONZICHTBAREN

12.OO uur, NED 2
herhaling: zat rr april
09.22 uuI NED 2

Regie: Mark Verkerk
Babeth

Volker

N4.

/

VanLoo

/

camera: Sarit Charoenyuenyaw

/ r.et

/

Lengte: 6o min.

montage: He en Delachaux en Mark Verkerk

/ eindredaktie:

steun van Stichting Vluchteling: Tineke Ceelen, Renske Boetie, Wim Brouwer en Herman

met dank aan: Birma Centrum Nederland, Mae Tao Clinic, Lah Doh, Pietje Ververst, Haasie van der

Mandele, NCRV, en vele anderen die voor hun eigen veiligheid niet benoemd kunnen worden
cent: Pim van Collem

/

producent: Ton Okkerse

/

@ 2oo8 Een coproductie van EMS

&

/

uitvoerend produ-

BOS

Karin Kuiper, weduwe van de succesvolle Nederlandse schriiver Karel Glastra van Loon,
vertrok naar het grensgebied tussen Thailand en Birma om Karels werk voor de'vergeten
vluchtelingen'van Birma voort te zetten. Karel Glastra van Loon stierf t juli zoo5 op
tragische wijze aan de gevolgen van een hersentumor. Twee en een halfiaar v66r zijn dood
bracht hil met zijn gezin drie maanden door in het grensgebied tussen Thailand en Birma,
waar hij onderzoek deed voor ziin laatste boek De Onzichtbaren.
Karel heeft het boek voltooid, maar ziin idee om de Birmese vluchtelingen te voorzien van
digitale camera's kon hij niet meer uitvoeren. ln maart 2oo8 keert Karin terug naar Mae Sot
om Karels plannen alsnog te realiseren, met als resultaat een aangrijpend verhaal. ln de film
smelten emotionele scdnes, Karels radiocommentaar uit 2oo3 en verschillende passagesA
zijn boek samen, tot een helder verslag over de complexe problematiek van Birma. De t
generaals houden de grenzen van hun land voor de priemende ogen van de internationale
gemeenschap gesloten. De grote uitdaging is nu om het volk van de juiste middelen te
voorzien om de 'onzichtbaren'zichtbaar te maken.

zon 1g april SISTERS FOR LIFE

'l2.oo uu r, NED 2
herhaling: zat 25 aptil
o9.3O uu r, NED 2

Lengte: 3o min.

film van laap Verhoeven & Jane Kennedy I camera: )ane Kennedy / geluid en research: ,aap Verhoeven /
montage: Vera Jong / verta ing: Mmatshllo Motsei / met: Julia Kin , Lufuno Muvhango, Rachel Madondo,
Een

[4matshi]o L4otsei, Nelly Makhafoia, Tshokwe Tsokei, Suzan Rabekane e.a.

/

nnet dank aan: Jurgen Cude; Small

Enterprise Foundation (SEF); lnternational Center for Research on Women (ICRW); Annette van Zyl, Anglo
Platinum, SA; [/osesetiene Clinic, SA, Neels de Klerk, SA

/O

2oo9 BOS - een Boeddhistische Omroep productie

ulia Kim kwam tien jaar geleden als arts naar Zuid-Afrika. Al snel zag ze dat de HIV/Aids
epidemie niet op te lossen is door medische zorg alleen. Ongeveer twintig procent van de

,f

bevolking is geinfecteerd, waarvan driekwart vrouw. De achterliggende sociale oorzaken van de
epidemie, zoals armoede, verstoorde man-vrouwverhoud ingen, geweld en verkrachting, worden
gemakkelijk genegeerd - juist omdat ze zo taai ziin.
lulia Kim startte samen met andere vrouwen het IMAGE project (lntervention
Microfinance forAlDS and Gender Equity Study). ln dit project worden microkredieten
armste vrouwen in de gemeenschap gegeven, maar dan wel samen met een training over HIV
en man-vrouwverhoudingen. Deze training, 'Sisters for Life', is van levensveranderende betekenis voor de deelneemsters, die er hun zelfoertrouwen en leiderschap door terugvinden. Miss
Tsokei zegt: 'Toen ik begon, ging het me alleen om die lening. Maar gaandeweg is de training
belangrijker voor me geworden dan het geld. lk ben nu trots een vrouw te zijn en op mijn rol
als leider in ons dorp.'
Lufuno Muvhango is de senior manager van het project. Zij komt zelf uit een zeer arm, vaderloos gezin. Haar oude moeder vertelt ontroerend over vroeger. Nu Julia zich meer en meer
terugtrekt uit het IMACE project, en teruggaat naar New York, neemt Lufuno de scepter over.
Ook andere trainers, sommigen zelf H lV-positief, vertellen over Sisters For Life en de impact
op hun leven. Het werk groeit snel; er zijn nu trainingscentra in negentig dorpen.
Julia Kim zegt: 'Het verschrikkelijke van armoede is dat het mensen het zicht ontneemt op hun
eigen potentieel, en op hun eigen kracht. Maar zodra deze sluier is weggenomen wordt hun
kracht en werkelijk leiderschap zichtbaar. Ik heb veel geleerd van deze vrouwen. lk heb hier
zusters gevonden.'

with

lulia

Kim

Lufono Mu"hongo en hqor moedcr

aanJ

zst 4 april 50 JAAR OPSTAND EN
r 5.o2 - r 6.00 u
ONDERDRUKKING IN TIBET
Op ro maart werd in Den Haag herdacht dat
de Tibetanen vijftig jaar geleden in opstand
kwamen tegen de Chinese bezetting en dat
de daarop volgende bloedige onderdrukking
leidde tot de vlucht van de Dalai Lama en
vele van zijn landgenoten. ln deze Tibetspecial een reportage over de herdenking en
een terugblik op hoe de media vijftig jaar
geleden berichtten over Tibet en hoe de
vluchteling uit Tlbar eerste Tibetaanse vluchtelingen begin jaren
bereikt tndia
zestig in Nederland werden ontvangen. Zia

workshops en weekenden waarin Mindfulness
wordt gecombineerd met tai chi, yoga,
lich aamsexpress ie en familieopstellingen.
Menno Bijleveld vroeg Koster hoe begrensd
of juist grenzeloos vipassana-med itatie en
M indfulness zijn.

DE ZEVEN

Frits Kostet

r

zat 18 april LATHOUWERS VERDEDIGT
5.o2 - r 6.oo u scH RTJVERS

DE ZEVEN DE

H

EI\,4

EL

Schrijvers, is bij recensenten in slechte aarde
gevallen. Volkomen ten onrechte meent Ton
Lathouwers, die in Schrijvers een zuster van
Hadewych ontwaart.
Het Kanzeon Zen Centrum in Berlicum bij
Den Bosch, geleid door leraar Stefan Kenjitsu
Coppens, heeft zijn activiteiten uitgebreid
naar Roosendaal en Breda. Op de website
van Kanzeon is het volgende gedicht te

ook de achterpagina

Verder: de column van Varamitra.

ozon
22.30
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-

21.OO u

DE II IDDENWEC

Medicijnboeddho

'r

M EDTCTJNBOEDDHA

De medicijnboeddha wordt gekend door
verschillende namen, heeft een donkerblauwe
kleur en een eigen mantra. Genezers die
werken met de energie van de Medicijn
Boeddha, leggen de gelofte afom zijn mantra
dagelijks te reciteren. Paul van der Velde
vertelt over de historische achtergronden,
Kaye Miner legt de spirituele betekenis uit en
Tibetaans arts Nel de Jong vertelt hoe zij er in
haa r praktilk mee werkt.

zot

fl

april

H ELEN

5.o2

-

6.00

Tenzin !(angyal Rinpoche behoort tot de
Bontraditie, de vijfde school van Tibet. Deze
kent de beoefening van de VijfKrijgersklanken, waarvan gezegd wordt dat ze
je leven kunnen veranderen, door negatieve
patronen op te heffen die spontaniteit, creativiteit en authenticiteit in de weg staan.
leanette Werkhoven praat met Tenzin Wangyal
over zijn boek Helende Tibetaanse klanken.
Het Lexicon boeddhisme is een lijvig, uit het
Duits vertaald naslagwerk, waarin belangrijke boeddh istische begrippen worden
behandeld. Nico Tydeman neemt diverse
lem ma's onder de loep, gaat in op specifieke vertaalkwesties en inventariseert welke

r

u

DE ZEVEN DE HEMEL

Wongyol Rinpoche

DE TIBETAANSE KLANKEN

vinden: a frogfarting -/ this too is the f voice
of Buddha (Sengai). Marlous Lazal vraagt
Coppens om tekst en uitleg.
Fred van der Velden over het door hem
vertaalde boek lntuiTief gewoarzijn, een tekst
van de in Engeland woonachtige Thaise leraar
Ajah n Sumedho.
Verder: de column van Lam Ngo.

zon 19 opril WIM HENDERICKX

zon

2
-

oPril DE BEVRTIDENDE INZICHTEN

23.OO u

DE MIDDENWEG

wim Henderickx
foto: P.Maes

r

waaryan het vierde deel Sunyata /Void
binnenkort in ons land wordt uitgevoerd. De
vorm van het stuk is gebaseerd op de Shri
Yantra, een abstract geometrische figuur die
als leidraad fungeert bij meditatie. iacqueline
Oskamp vraagt Henderickx naar de achtergronden van Sunyata fVoid.

zat 25 dpril BOEDDHISME EN GELD
5.oz - r 6.oo u Op r8 april organiseert de BUN een sympo-

DE ZEVENDE HEMEL

VAN

FRITS KOSTER
Frits Koster kwam vi,ifentwintig jaar geleden
in aanraking met het boeddhisme en met de
beoefening van inzichtm ed itatie. Zes jaar
lang leefde hij als monnik in Zuidoost-Azie.
Met regelmatig organiseert hij sindsdien

OVER

- 23.oo u SUNYATA/VOID
De Belgische componist Wim Henderickx
DE M IODE N\?EC
werkt al enige jaren aan zi.jn Tantrische Cyclus,

22.10

onderwerpen ontbreken.

22.30

Rachab, het romandebuut van Annemiek

RADIO
vervolg pag 4

sium naar aanleiding van de huidige financi€le en economische crisis. Zou met Dana
een kredietcrisis voorkomen kunnen wordeni
ls het credren van aandeelhouderswaarde te
verenigen met boeddh istische principes?
Agnes Sommer bericht.
Zingen tijdens de retraite geldt bij de VWBO
als krachtige ondersteuning van meditatie,
studie en reflectie. De gezongen soetra's zijn
nu verschenen op de cd lti Kho Bhikkhave,
boeddhistische gezongen. Marlous Lazal praat

met zanger Arthamitra over de totstandkoming van het album.
M ichele Negele werd jaren geleden besmet
met HIV en keek de dood in de ogen. Toen ze
dankzij nieuwe medicijnen toch niet stierf,
begon ze vraagtekens te plaatsen bij het
leven. Ze kwam in aanraking met zenleraar
Thich Nhat Hanh en is tegenwoordig actief

invloed van het boeddhisme in en op
Nederland sinds r84o in de meest brede zin
probeert te beschrijven. En blif kbaar met enig
succes, want het boek heeft inmiddels de
gouden erepenning van het eerbiedwaardige
Teylers Codgeleerd Genootschap in de wacht
gesleept. Fred Cales praat met auteurs Theo
Salemink en Marcel Poorthuis.

bij Leven in Aandacht.
Verder: de column van Ron Sinnige.

april LOTU' tN DE LAGE LANDEN
u Op r8 april verschijnt bij uitgeverif Parthenon
-

zon 26
22.30

23.oo

DE MTDDENwEc

het boek Lotus in de lage landen, dat de

RADIO BLIKT TERUG OP T!BET
Als de Tibetanen in r959 in opstand komen tegen de dan al negen jaar durende Chinese
bezetting van hun land en de Dalai Lama en veel van zijn landgenoten noodgedwongen naar
lndia vluchten, is Tibet in de ogen van velen een primitieve, feodale cultuur met dito religie;
een anachronisme dat in deze moderne wereld gedoemd is te verdwijnen. ln Nederland was
Tibet destijds klein nieuws: een incident in een ver land tildens de koude oorlog. Anton
Constandse typeerde de situatie in het Algemeen Handelsblad als: 'Door ruwe werkelijkheid
gewekt uit tijdloze droom'. ln Polygoon bioscoopjou rnaals werd het lot van de Tibetanen
betreurd en de geslaagde vlucht van de Dalai Lama toegejuicht op een toon die de onvermijdelilkheid van de gebeurtenissen onderstreepte.
Begin jaren zestig spant een handjevol mensen uit Leiden zich in om in navolging van O
Zwitserland een aantal vluchtelingen naar Nederland te halen en in 1952 zetten de twee
eerste lama's voet op Nederlandse bodem. Een jaar later wordt de Stichting Hulp aan
Tibetaanse vluchtelingen opgericht, om met name kinderen in de vluchtelingenkam pen in
lndia te ondersteunen. In r956 wordt een grote inzamelingsactie gehouden voor deze vluchtelingen, gepresenteerd door Mies Bouwman en bijgewoond door leden van de koninklijke
familie. Pas dan wordt de eerste Nederlandse radioreportage gemaakt over de Tibetaanse
Dc Dalai Loma in Mustooia, in lndia in t95g
vlak na zijn elucht uit Tibet. Foto alkomstil
uit het boek. 'fibet is mun vod. and', doot
Heintich HdteL

kwestie.

Vijftig laar later is de situatie in Tibet zelf vrijwel ongewijzigd, maar is het imago van het land
in de rest van de wereld fundamenteel veranderd. De naam van de Dalai Lama is overal
bekend en het Tibetaans boeddhisme heeft zich over de hele wereld verspreid, met meer
aanhangers dan ooit tevoren. ln de Zevende Hemel van 4 april hoort u een reportage over de
herdenking van de Tibetaanse opstand in Den Haag op ro maart. Bovendien blikken we
terug op hoe de Nederlandse media vijftig jaar geleden berichtten over Tibet en hoe de
eerste Tibetaanse vluchtelingen begin jaren zestig in ons land werden ontvangen.
Fred Gales

Rcdoctie: Ton Mqqt, cct

jon MuldeL

Bqbcth

M. VanLoo, Marijn van dq Wao (codrdioatic)
Vomgreing: Studio Josja Pollmanrl, Amst.tdam
Druk: Ruparc Al\sterdom
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BOEDDHISTISCHE

OMROEP STICHTING
Programmablad voor Vrienden
van de BOS

ln een van de eerste uitzendingen
eigenlyk is

INHOUD
'Maar als ik je niet aanraak...'
Programma te levis ie
Programma rad o

I
2

3,4

Boeddho dag

rz mei vindt de Boeddhadag
ieuwmarkt in
Amsterdam. Om ro.3o start het
plaats op de

iffi;

:i

N

fl ,',ii,l i,'iil".l

]

nies, diverse optredens, een fancy

fair en een loterij. Het prcgramma, dat eindigt rond r7.3o u,
wordt georganiseerd door de He
Hua Tempel. Meer info op
www. ibps.

nI

Boeddhistische

films in

Maastricht
Het Boeddhistisch Film Festival
Maastricht vindt dit jaar van 2 tot
en met 9 mei plaats in Filmtheater
Lum idre in Maastricht. Zondag

3)

ziin als speciale gasten

stemku nstenares Meredith Monk

en regisseu r Babeth VanLoo
aanwezig bij de film 'lnner Voice'.
Meer info op: www.tibetaansboedd hisme.eu

Buddha's Lost Children weer tn
de prijzen
De documentaire Buddha's Lost
Children van Mark Verkerk heeft
op de tweede editie van het
Europea n Spiritual Film Festival
zoog zowel de prijs gewonnen
voor Beste spirituele film als voor
beste spirituele docu mentaire.

in 'Lucia

tn

juli gaat Lucia

Rijker proberen te ontdekken wot liefde nu

Rrlker en het geuecht om ltefde', een lange documentaire van Ceorge

Schouten. Daarbrl ontmoet ze Ton Lathouwers, Sylvia l*istel, Hella en Freak, Ellen len Damme
en rapper Negativ. Zenmeester Lalhouwers schreef naar aanleiding van het gesprek een stuk voor
de Boswiizer. Bekijk nu vast de teaser met Lothouwers en Rijker over liefde, jaloezte en de hunkering naa r els gre nzeloos op: www.b,ceddhistischeom roep.nl/teaser-lucia
i

'MAAR ALS tK

N

tET AAN RAAK...',

Dit stukje gaat over overstijgende liefde. lk ben dankbaar dat mijn gesprek met Lucia Rijker
me al vanafde eerste vraag dwong het concreet te houden. 'Wat betekent liefde voor jou)',
vroeg ze. En toen was er geen ontkomen aan: 'ik weet het niet'. Daarna kon het alleen maar
dicht bij onszelf blijven, waarbij tot onze verrassing bleek dat er veel overeenkomst was: het
pijnlijke begin van ons leven, het besefdat de gebaande wegen van de liefde niet zo vanzelfsprekend zijn en een diep verlangen dat niet eens benoemd [<an worden.
Natuurlijk zijn er genoeg boeddhistische voorbeelden aan te halen die naar dat overstijgende

'E

verwijzen. Om te beginnen de Eerste gelofte van de bodhisattva: ' H oe talloos de levende
wezens ook zijn, ik beloof ze alle te bevrijden'. En verder de talrijke teksten en symbolen
waarin dit in de verschillende boeddhistische tradities wordt uitgedrukt. Maar het gevaar is
levensgroot dat het dan nauwelijks nog hard en naakt is. Daarom haal ik een getuigenis aan
van iemand die in alle hardheid en naaktheid heeft ervaren waar het bij overstijgende liefde
om gaat: Antoine de Saint-Exupery, auteur van o.a. De Kleine Prins.
Tijdens een hopeloze tocht door de woestijr - waar hij strandde
bij een vliegtuignoodlanding - voelt hij de verleiding alles op te
I
geven. Maar dan hoort hij, midden in die onafzienb are zandvlakten, de duizenden stemmen die roepen om hulp. En dan
roept hij, dwars tegen de woestijn en tegen zijn eigen verlamming in: 'lk kom eraan! lk antwoord! lk antwoord! lk antwoord
uit alle macht! Ja, wij zijn de redders...! De redding is een stap te
doen. Dan nog een stap. En elke stap is weer de eerste'.
Toch is voor de Saint-Exupery de liefde meer dan deze ontdekking van de Eerste gelofie. Het is ook ziin verlangen naar
ontmoeting met een ander, een verlangen dat paradoxaal
genoeg steeds meer grenzeloos lijkt naarmate het dieper wordt. Hij beschrijft hoe hij juist in
zijn eenzaamheid en zijn woestijn - het beeld van de woestijn laat hem nooit meer los weet van haar bestaan en vol verlangen is om de liefde met haar te vieren. Zozeer dat hij
zich door zijn passie laat meeslepen en probeert haar te grijpen. Om te ontdekken dat zii
enkel wanneer hij haar niet aanraal<t werkelijkheid wordt. En dat hij dan tegelijk zichzelf en
haar overstijgt. En dat elke vorm waarin hil haar wil vangen steeds weer losgelaten moet
worden, dat elk beeld van haar steeds weer moet sterven.
Komt dit niet vlak in de buurt van de Harlsoetra, die ons voorhoudt dat we elk plaatje
moeten loslaten om tenslotte die onmogelijke stap te doen die redding is) En verwiist het
grote zwijgen van de Boeddha over de laatste werkelijkheid niet naar hetzelfde]
Franz Kafka schreef kort voor zijn dood dat men om het Allerheiligste te betreden alles
achter laten moet. Dat geldt helemaal voor het betreden van het Allerheiligste van de liefde
achter alle sluiers. Met zijn getuigenis wil ik eindigen: 'Voor het betreder van het
Allerheiligste moet je de schoenen uitdoen, echter niet alleen de schoenen maar alles: reiskleding en bagage en daaronder de naaktheid en alles wat nog onder die naaktheid ligt, en
ook alles wat zich daaronder nog verbergt, en dan de kern en de kern van de kern en al het
overige en tenslotte zelfs de schijn van het onvergankelijke vuur.'
Ton Lathouwers
(Brcnvermelding:.lan aegerx,a: Ziek van de zee, Huis Clos RimbuE 2oo9. voor het citaol
Ver'1er: Dr- H -H.tslom mestiin: Tot op de boc)e,r van

vai

Ka|ko-

hei niets. M'lstiek ;n t4d van ocrlog en crisis, Kok, Kampen zj-)
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THE ART OF HEALTNG

Regie: Solveig Klal3en

/

producer: Carl-Ludwig Rettinger

hethaling: zat g mei

Andreas Deinert

I

09.28 uur,

Kayser-Landwehr

/ co"producer

NED 2

geluld: Zhang Yong

/

Lengte:52 min.

/ voice over: Anne

geluid mix: Andreas Hildebrandt

China: Juliet Zhao

/

/

Fink

/ camera: Hans Rombach,

BVK,

montage: Katharina Schmidt, Martin

uitvoerend producent: Btilent Nacaksiz

/

medeproducent: Erik

\(inker / eindredactie ZDF: Susanne

N4ertens / eindredactie BOS: Babeth M. VanLoo / muziek: Michael Klaukien,
/ een co-productie van: LICHTBLICK IZDF I ARfE / CICC 2oo8
De traditionele Chinese geneeskunst heeft al lang zijn weg naar het Westen gevonden. Om
meer te weten te komen over de oorsprong van deze duizend jaren oude wetenschap
bezoeken we de Volksrepubliek China en mensen die het nog steeds beoefenen: huisartsen
die hun kennis doorgeven van generatie op generatie, acupuncturisten die chronische ziektes genezen en natuurgenezers met eeuwenoude recepten die botten weer aan elkaar laten
groeien. Samen bieden zii ons toegang tot een authentiek inzicht in de wijze waarop traditionele geneesmethoden eigenlifk werken. Cebaseerd op'Qi'- de mysterieuze Chinese
levenskracht. De zoektocht naar de bron van 'Qi' leidt ons onder andere naar een dorpsgenezer in een afgelegen provincie in China, en naar een van de laatste Taolstische kloosters
in het Wudang gebergte. Onze ontmoetingen laten een verborgen China zien dat zich niet
laat bekoren door de verblindende fagades van de moderne wereld.

Andreas Lonardoni

a

zon 77 met QUIET MIND: Metta meditatie & Zenboeddhisme
12.OO UUr, NED 2
herhaling: zat 23 mei

Regie: Mariette Pilon, Gabriela Schonbach

Michelle Meyrink

/

/

producersr Cabriela Schonbach, Jack Ling

I

cameru'. Russell Allinson, Ted Cannem, Glenn Taylor,

o9.5O uur, NED 2 Gabriela Schonbach / geluid: Dal Neitzel, Jeff Henschel, Eric Harwood Davies,
Jana Fritsch

/

Lenste:30min.

met: Sylvia Boorstein, N,largot Sangster, Zoketsu Norman Fischer,

Nederlandse bewerking & on ine: Geert Braam

/

Peter Wong

I

montage'. Neil Thompson,

mixage: Tony Cort

/ eindredactie BO5: Babeth M. VanLoo
/
Omni Film Productions Ltd, Peach Blossom Media Pte Ltd

muziek: lonathan Lim, Yelow Box Studios

/

Quiet Mind gaat over meditatietrad ities die vandaag de dag wereldwijd worden toegepast en de
vraag hoe deze eeuwenoude tradities aansluiten op onze huidige snelle levensstijl. ln deze
uitzending komen Metta-meditatie en Zenboeddhisme aan bod.
Metta betekenT 'liefdevolle vriendelijkheid', en is een eenvoudige en directe meditatie-oefening
die het hart opent. ln het Spirit Rock Center in Californie geeft schrijfster Sylvia Boorstein een
overzicht van deze beoefening. Maatschappelijk werkster Margot Sangster laat zien hoe ze
Metta meditatie toepast in haar werk.
De beoefening van hel Zenboeddhisme bestaat uit het ontspannen van de geest. Niet door te
streven, plannen ofstrategisch te werk te gaan, meer door eenvoudig en gericht te handelen.
Zoketsu Norman Fischer, schriiver, en leraar aan het San Francisco Zen Center geeft ons
helder inzicht in Zen. Ook ontmoeten we voormalig filmactrice Michelle Meyrink, een Zenbeoefenaarster die een kijk geeft op de dagelijkse Zen-beoefening van haar familie.

sylvio Boorstein

ef
-

Mich.lle Meyink

zon 37 met QUIET MIND: Healing Qigong & Hatha Yoga

'l2.oo uur, NED 2
herhaling: zat 6 juni
08.52 uur,

NED 2

/

camera: Ong Wei Kee

Production

/

muziek: Jonathan Lim, Yellow Box Studios

Jun

Fehg

min.

/

mixage: Yellow Box Studios

/

eindredactie BOS: Babeth M.

/ Nederiandse bewerking & onliner Geert Braam / Omni Film Productions Ltd, Peach Blossom lvledia Pte Ltd
Quiet Mind gaat over meditatietrad ities die vandaag de dag wereldwijd worden toegepast en de
vraag hoe deze eeuwenoude tradities aansluiten op onze huidige snelle levensstijl. ln deze
uitzending komen Healing Qigong en Hatha Yoga aan bod.
De Chinese Qigong-methode Sheng Zhen Wuji Yuan Gong geeft de leerling een diepere band
met hemel en aarde, versterkt het lichaam, balanceert de emoties en opent het hart. Meester Li
Jun Feng, voormalig acteur in actiefilms en leraar aan de Academie van Oosterse geneeswijzen
in Austin, Texas ontwikkelde deze unieke vorm van Qigong. Samen met ziin leerlingen demonstreert hij een verscheidenheid aan technieken.
De eeuwenoude yogameditatie Hatha Yogo benadrukt dat het lichaam een spiritueel instrument is met een eigen intelligentie. Het lichamelifk veeleisende, maar helende pad naar zelfontdekking en de erkenning van onze eenheid met alles wat leeft, wordt in beeld gebracht door
VanLoo

Li

jo

met: Li Jun Feng, Anabel Alejandrino, Donna Farhi, Anne Nakhoda / producers: Gabriela
/ geluid: Tan Ngee Hung, Kuah Kim Peow / montage: One Take

Regie: Hsih Ying Chieh
Schonbach, Jack Ling

/

Lengte:

Donna Farhi en haar leerlingen.

zat 2 mei KUNSTHAL ROTTERDAM
- r6.00 u ,GOD IN BEELD'

BRENGT

'15.o2

DE ZEVEN

Denkende Boddhisalva

r

De Kunsthal in Rotterdam laat met eeuwen.
oude sculpturen zien hoe Cod in beeld werd
gebracht door boeddhisten, hindoeisten en
iainisten. Marlous Lazal nam er een kifkfe.
Wat heeft een aantal bamboestaven in een
betonnen bunker aan de Zeeuwse kust met
zen te maken) Peter Meijwes vroeg het aan
,eanette Kuiper, die zes jaar geleden Zen in
Zeeland oprichtte.
Het Swat-museum in Pakistan herbergt veel
Chandarakunst. Pro-Taliban militanten
dreigen dit oude boeddhistische erfgoed te
vernietigen. Archeoloog Mahmood ul Husain
legt uit waarom alle Chandarakunst is
overgebracht naar een museum in het veiliger
gelegen Taxila.
Verder: de column van Varamitra.

zon 3 met EINDELOOS BEWUSTZIf N (r)
- 23.oo u PIM VAN LOMMEL

zat 16 mei BtJ LAO TSE OP DE THEE
5.oz - r6.oo u Bij Lao Tsi op de thee is een bloemlezing

DE ZEVENDE HEMEL

van

taoistisch e teksten, samengesteld door
filosoof Michel Dijkstra. Het zijn ti.jdloze
teksten over de condition humaine, onthechting en verlichting. Met Jacqueline Oskamp
bespreekt hij zijn visie op de materie.
De stoepa van Hantum - offlcieel het

Tibetaans boeddhistisch centrum Karma
Deleg Chci Phel Ling - werd in r 975
opgericht. Marlous Lazal nam er een kijkje.
ln het museum Martin Cropius Bau in Berlifn

30-recanstructie van

de

Eoeddhabeelden in
Bamiydn

is de tentoonstelling Chandara - The Buddhist
heritage of Pakistan te zien. Een van de attracties is een installatie die bezoekers in staat
stelt om de opgeblazen boeddhabeelden van
Bamiyan visueel te ervaren. Menno Bijleveld
bezocht de tentoonstelling en sprak met prof.
M ichael .lansen van de TU Aken, over de 3D-

reconstructie.
Verder: de column van Lam Ngo.

-

22.30

DE MIDDENWEC
Prm van Lommel

Eindeloos
bewustzijn

r

Cardioloog Pim van Lommel inventariseerde
de bijn a-doodervaringen van 344 patienten.
Voor allen was het een gebeurtenis die hun
visie op het leven blijvend veranderde.
,eanette Werkhoven praat met Van Lommel
over de uitkomsten van ziin onderzoek en
over zijn eigen visie op bewustzijn, die
overeenkomst vertoont met de boeddhistische opvatting van sterven en dood.

zat g mei NICO TYDEMAN OP BIBLIOTHEEK.
5.oz - r 6.oo u BEZOEK

DE ZEVEN DE H EMEL

Theosofische bibliotheek
Amsterdam

zon 70 met
22.30

-

23.OO u

DE M IDDENWEC

Deze maand bespreekt Nico Tydeman geen
boek maar een hele collectie: de theosofische
bibliotheek aan de Tolstraat in Amsterdam.
Samen met Jacqueline Oskamp neemt hij er
een ki.jkje.
Pat van Boeckel maakt films. Karin van der
Molen schildert en vervaardigt landschapskunst. Samen werken ze momenteel aan een
Rilke-project, waarbij gedichten in beeld en
geluid worden vertaald en vervat. Agnes
Sommer maakte een dubbelportret in audio.
Verder: de column van Jotika Hermsen.

EIN DELOOS BEWUSTzIJN
TWEE ERVARINGEN

(z)

zon
22.30
DE

-

17 met TtEN IAAR
21.oo u

M ID DE

NWEC

Tenzinwongyal
Rinpoche, een van de
eerste lama's die het
8dn- DzoEchen ohde/rlcht
noar hel Westen heeft
gebracht

-

Jean Karel Hylkema en lrene de Oude doen,

in aansluiting op het programma van 3 mei,
verslag van hun bijn a-dooderva ring en wat
die betekende in het licht van het
Boeddhisme.

RADIO
vervolg pag 4

BoN CARUDA

Het tienjarige jubileum van de Nederlandse
Bon sangha Bdn Caruda is de aanleiding om
een hele M iddenweg te wijden aan deze, in
de woorden van de Dalai Lama, vijfde school
van het Tibetaans Boeddhisme. Vaak wordt
B6n gekarakteriseerd als de oorspronkelijke
religie van Tibet met een geschiedenis die
terug gaat tot ver voor de tijd van de
Boeddha, tot zo'n 3o.ooo jaar geleden toen
de stichter van Bcin, Shenrab Miwo leefde in
het mythische land Tazig. Hetgeen betekent
dat 86n ontstaan zou zijn in de steentijd, in
de tijd dat de eerste rotsschilderingen
gemaakt werden wat door vele prehistorici
gezien werd als de eerste uitingen van
menselijke creativiteit en het begin van de
menselijke beschaving. Zonder twijfel is B6n
de oudste spirituele traditie van Tibet maar
helaas weten we van B6n voor de zevende
eeuw weinig meer dan een aantal namen,
spreuken en feiten als dat Bon priesters
begrafen is rituelen uitvoerden aan de hoven
van de Tibetaanse koningen. De laatste
duizend jaar is de geschiedenis van Bon
nauw vervlochten met die van het Tibetaans
Boeddhisme. Soms als tegenpolen met de
daarbij horende vervolgingen en soms in
symbiose hebben beiden elkaar diepgaand
beinvloed. Zo delen zij een monastiek
systeem, vele rituelen, geschriften georganiseerd in canons en leringen zoals
Dzogchen, het onderricht van de grote
perfectie. Maar toch heeft B<jn als een georganiseerde religie zi.ln eigenheid weten te

behouden. De Chinese bezett;ng van Tibet
heeft Bdn nog harder getroffen dan het
Tibetaans Boeddhisme. Slechts een klein
aantal Bon monniken wist te ontsnappen
naar lndia en het opbouwen van een nieuwe
geloofsgemeenschap in de diaspora ging
uiterst moeizaam. Ook kwam de belangstelling voor 86n in het westen pas laat op
gang. Deels was dit te wijten aan onbekend.
heid maar ook de beschrijvingen van vroeg
2oste eeuwse westerse reizigers en fantasten
die B6n plaatsten in de hoek van de occulte
en magische primitiviteit waren bepaald niet
behulpzaam. Toch sijpelde B6n in de voetstappen van de Tibetaanse diaspora
langzaam door naar het westen waar het zich
bijna onopgemerkt in de laatste decennia een
vaste plaats verworven heeft in de wereld van
de westerse Boeddhisten. Maar wat heeft
Bon, die'religie van de mensen met de
zwarte haren'zoals de eminente Bdn monnik
en geleerde Samten Karmay het uitdrukte ons
te bieden I Luister voor een mogelijk antwoord naar deze uitzending van De
Middenweg waarin Fred Cales praat met Bon
C arud a-oprichter lan Dinkelaar.

'r

zot 23 mei TIBETAANSE fONGEREN
5.o2 - 6.00 u NEDERLAND

Verder: de column van Ron Sinnige.

zon 24 met
22.30

-

23.Oo u
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Delen de Tibetaanse jongeren in Nederland de
vreedzame idealen van hun ouders of is er, net
als bij andere allochtonen, sprake van een generatiekloof) Marlous Lazal gaat op onderzoek.

m
Ron Sinnige

-

betekenen.

:I

ffi Hil iY;'E ;: : rffii t""i;,Hu

hil aan de bewakers van een demonstratieteam en vroeg asiel aan in de Verenigde
Staten. Met beroemde leerlingen als de WuTang Clan, Blork en Weslie Snipes genereert
de shifu veel media-aandacht en weet hij een
young 4tough publiek te interesseren voor de
shaolinweg van het boeddhisme. Fred Gales
sprak met hem tijdens een recent bezoek aan
ons land.
Al sinds zijn puberjaren schrijft Han de Wit
gedichten. Niet voor publiek - meer uit
innerlijke behoefte. Speciaal voor de BOS
d raagt h ij voor u it eigen werk en vertelt over
het ontstaan van zijn po€zie.

tN

De Buddhacarita is de oudst bekende biografie
van de Boeddha. Het in sanskriet geschreven
deel van dit werk, dat door Jansen en De Breet
is vertaald en toegelicht, beschrijft het leven
van de Boeddha tot aan ziin verlichting.
Jeanette Werkhoven praat met Jansen en De
Breet over hun vertaalwerk.
Ton Lathouwers bespreekt het geluk van foeri
Kazakov. Dit keer geen peilloze diepten en
muren zonder poort, maar gewoon geluk
Russisch geluk wel te verstaan. Lathouwers
laat zien dat zulks ook boeddhistisch geluk kan

The Democratic Voice of Burma is een in
Oslo gevestigd radio en tv-station. Dankzij
een uitgebreid ondergronds netwerk is de
DVB als enige in staat om onafhankeliik te
berichten over wat er gebeurt in het land.
Woordvoerder Khin Maung Win was onlangs
in Nederland voor het Amnesty festival
Movies that motter. Frcd Gales sprak met
hem en met NOS-presentator Gerard
Arninkhof over het belang en de praktijk van
een ondergronds rtv-station.

zat jo mei KUNGFU MET SHIFU SHI YAN MING
r

1

DE ZEVEN DE

RTV THE DEMOCRATIC VOICE OF
BU RMA

zon 31 me, GEEN VLEES ALSTUBLIEFT
22.)o

-

nf

23.oo u Veel boeddhisten eten geen vlees, maar
allemaal om dezelfde redenen. Volgens
sommigen mag je dieren niet eten, omdat
ook zi.l boeddhanatuur hebben. Anderen
vinden dat het best mag, mits met respect.

DE MIDDENWEC

Historicus

Dirk-Ja n Verdonk schreefeen

proefschrift over vegetarisme in Nederland.
Hoe past een door boeddhisme ingegeven
visie in die geschiedenisl Agnes Sommer
sprak met vegetaridr Verdon k en met wel en
n iet-vegeta rische boeddhisten.
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r en beeldencl kunstenaar, was in tggo inittatiefnemer von de vtjfdaogse
'Afi meets Science and Sp)rituality in a changing Economy.' Op verzoek

e

van de BaS blikt ze terug

IN HOU D
Het is dankzil de Dalar Lama

I

HET tS DANKZTJ DE DALAr LAMA

Het is dankzij de Dalai Lama dat Art meets Science and Spirituality in a changing Economy er
Programma radio
3, 4 gekomen. Het is dankzij drie kunstenaars, Joseph Beuys, Robert Filliou en Andy Warhol, die
mij naar de Dalai Lama stuurde, met vragen die ik eerder ook had gesteld aan Beuys en
Nieuw digitaal
Filliou. 'Our world is filled with more peop e of intense good will and dazzling competence
konool: Spirit z4 than ever before.' Het is dankzij de compassie van vele mensen. Als compassie compassie
Het leven s besc ho uwelijke themaontmoet zijn grote dingen mogelijk. In fapan is Art meets Science and Spirituality in a chankanaal Spirit z4 is een samenwerging Economy uitgeroepen tot 66n van de vijftig belangrijkste gebeurtenissen van het voorProgram ma telev

is

ie

2

SplRlT
l!

u.n rz levensbeschouwelijke

omroepen, waaronder de BOS.
Spirit z4 biedt de kijker een breed
aanbod van onderwerpen op het
gebied van s pirit ua liteit, levensbeschouwing, zi ngeving en

cultuur en filosofie.

Te zien via

UPC op kanaal z7 en via Ziggo op

kanaal

575

en www.spiritz4.nl

Future Express
Op woensdag zo mei is de documentaireserie Future Express van
start gegaan. ln z6 afleveringen
neemt filmmaker Rob Hof ons
."t de trein door z5 landen
'f
over 6 continenten, langs bijzondere verh a le n van medereizigers.
De serie is een coprod uctie van de
BOS, NCRV, OHM, NIO CN
Hoffilm. Zie ook: www.futureex-

press.tv
De zin van het leuen
Wat is de zin van het leven? Maandag zz )uni discussieren boeddhisten in Amsterdam met
studenten van de VU. De bijeenkomst is de start van de themaweek Word wakker met de VU op
Bodhitv.nl. Coach lngrid Dassen
vertegenwoord igt de Theravadatraditie, filosoof And16 van der
Braak neemt Zen voor zijn rekening en filmmaker en leraar Meino
Zeillemaker Shambhala. Na afloop
een borrel. Zie: www.bodhitv.nl

gaande millenn ium.
De Dalai Lama vergroot het hoofd van degene die hem
ontmoet tot een universu m. Zijn naam Dalai Lama betekent 'Oceaan van Wijsheid'. Filliou zei dat we de draden
van kunst, wetenschap en wijsheid weer moesten samenvlechten tot een 'social fabric'. Beuys noemde kunst,
wetenschap en spiritua iteit de pijlers van cultuur en vond
dat vruchten ervan veranderingen in de economie
moesten brengen. De Dalai Lama begreep die manier van
Dt Da)at LarLi En Dartrl Bonnt tn het
ii..iel\1. \idseunl ;,]r:e t)i)9.,
denken rn r98r, Tijdens zijn nieuwlaarsiessen van r982
sprak hij in zijn klooster in McLeod Canj vaak over wetenschap en boeddhisme. Ziln droom
was die te verbinden. ln r983 gaf hij er een lezing over in Alpbach op een bijeenkomst van
spritualiteit en wetenschap, waar Fritjof Capra tegen mij zei dat hij de kunstenaars van
vandaag wilde ontmoeten.
De Dalai Lama was meteen positief toen wiy hem uitgenodigden voor Art meets Science and
Spirituality in a changing Economy in het Stedelijk Museum in Amsterdam. Vooral verheugde
hij zich weer samen te zijn met zijn geliefde 'leraar wetenschap', de natuurkundige David
Bohm. De visie van de Dalai Lama was in r99o om met praktische aanwijzingen te komen
voor een 'cornpassionate economy'. Hij vroeg de Russische econoom Stanislav Menshikov
ter plaatse een economisch model uit te werken. Die kwam tot de vuistregel: 'A1s je zelf
minder gebruikt dan hebben anderen meer.'Zo begon wat Beuys zich wenste: 'een veranderende economie'. De Dalai Lama komt alle eer toe voor Ar, meets Science and Spirituality in a
changing Economy en voor het boek Compassionate Economy (Tibet House, New Delhi, zoo5)
waarin Menshikov en anderen idee6n voor de compassie economie uiteenzetten.
Basisprincipes zijn: Ceen schade toebrengen, niet liegen, niet stelen, niet doden en het
inzicht dat honger de grootste dictator is in de wereld.
De Dalai Lama reist dit jaar var Kopenhagen naar Reykjavik, van Amsterdam naar Pari;s, van
Kaza in lndia naar Frankfurt, van Lausanne naar Ladakh, van Dharamsala naar Los Angeles,
Canada, Washington en naar Australi6 en Nieuw Zeeland. ln r954 was hij een jaar in China
om vrienden te worden met Mao, wat niet lukte. Hij kent de hele wereld van dichtbij. Waar
hij gaat spreekt hij over 'lnner Peace', Happrness', de 'Kracht van Compassie', in
Amsterdam, 'Ethics and Society', in Parijs, 'One World One Mind' en 'The Art of Living', in
Frankfurt en 'Educating World Citizens in the 2rst Century', in Washington.
De Dalai Lama ziet ieder mens als kunstenaar var het kunstwerk dat Beuys de 'Sociale
Sculptuur' noemde. Warhol, die als eerste een interview met de Dalai Lama bracht in z jn
blad lnterview, r978, wist dat de Dalai Lama dat zag. Robert Filliou zag de komeetkracht.
Dankzij de Dalai Lama groeit compassie wereldwijd. Hii leeft ons voor wat het is om just a
simple monk'te zijn van zo dollar per dag. Op 4 juni komt hij ons De Kracht van Compassie
brengen. Wat een vreugde. Dark daarvoor, Dalai Lama, Bodhisattva van Compassie.
Louwrien Wyers

let op! LIVE OP INTERNET:
don 4 juni DE DALAI LAMA IN

ww w.b

oedd

14.OO uur
histisch eo m roe p. n I

EDERLAN D

N

Lengte: r20 min.
Van 3 tot en met 5 juni brengt de Dalai Lama een bezoek aan Nederland. Hij geeft's ochtends op 4 juni in de RAI in Amsterdam boeddhistisch onderricht en 's middags een publieturbulente tijden. oe
ke lezing, met de titel De krocht van comPassie
publieke lezing is live te volgen op www.boedd h istischeom roep.n l.
Let op: u kunt alleen kijken van l4.oo tot t6.oo uur. De uitzending is naderhand niet meer te
bekijken. De kaarten om de publieke lezing direct bij te wonen zijn uitverkocht, maar de
lezing kan eveneens bekeken worden op een groot beeldscherm, elders in de RAl. Hiervoor
waren bij het ter perse gaan van deze BOSwijzer nog kaarten verkriigbaar. Meer info:

in

www.dalailamanederland.nl

vru 5 Junt DE DALA! LAMA IN NEDERLAND

I7.31 u ur, NED 2
herholing: zot 6 juni
09.29
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Regie: Babeth M. VanLoo, George Schouten
Schols, Abdei el (hadar

/

geluid: Cert Altena

/

met: Dalai Lama

/

/

Lengte: 55 min.

eindredactie: Peter Ribbens

montage: Ceert Kistemaker

I

/

camera: Oscar

mixaget Cert Altena

/

kleurcorrectie:

BOS

r, NED 2 Johan Groenestei,n /
/
O
De Dalai Lama is op donderdag 4 juni in de RAI in Amsterdam. 's Ochtends geeft hij boeddhistisch onderricht en 's middags een publieke lezing. De ro.ooo kaarten waren al snel uitvermet dank aan: Stichting Dalai Lama Nederland

D. Doloi Lornd

O 2oo9

-

kocht, maar voor wie daar niet bij kan zijn heeft de Boeddhistische Omroep als enige omroep
toestemming gekregen de lezing op te nemen en een dag later op tv uit te zenden. De Dalai
Lama zal 'de beoefening van geduld en tolerantie toelichten die de hindernissen van agressie
en haat het hoofd kunnen bieden'. Hif baseert zijn betoog op A Guide to the Bodhisofiva's Way
of tife, het klassieke werk van Shantideva over de daden van bodhisattva's - zij die de aspiratie
koesteren volledige verlichting te bereiken.
De technieken en methoden die genoemd zullen worden zijn niet alleen bedoeld voor boeddhisten maar voor iedereen die graag een beter mens wil worden. Met behulp van dit onderricht laat de Dalai Lama, als levend voorbeeld van de praktijk, zien hoeveel we in onze strijd
tegen agressie en ons streven naar vrede juist kunnen bereiken met geduld en tolerantie.
Er wordt een sfeerimpressie gemaakt rondom het bezoek waarin direct betrokkenen en ook
eerste bezoekers hun bijdrage leveren.

Meer aandacht voor het bezoek van de Dalai Lama:
'r juni zz.tz uur Ned z'. Sproakmakende Zaken. Paul Rosem6ller in gesprek met de Dalai Lama

juni 2o.3o uur Ned 3: NOVA College Tour
4 juni in de bioscoop: IJnmistaken Child, over de zoektocht naar een gereincarneerde
3

Lamaf

r3 juni r5.o2, radio 5: De zevende hemel.Yerslag van De nacht van Tibet in de Melhrveg op 5 juni.

zot

6

juni

08.58 uur,

NED 2

EALING QIGONG & HATHA YOGA

QU IET M lN

D:

Regie: Hsih Ying Chieh

/

Schonbach, Jack Ling

camera: Ong Wei Kee

met: Li lun Feng, Anabel Alejandrino, Donna Farhi, Anne Nakhoda / producers: Gabriela
/ geluid: Tan Ngee Hung, Kuah Kim Peow / montage: One Take

herholing
Production

/
/ eindredactie

H

Lengte: 3o min.

BOS: Babeth M. VanLoo

/

Nederlandse bewerking & online: Geert Braam/Omni Film

Productions Ltd, Peach Blossom Media Pte Ltd

Quiet Mind gaat over med itatietrad ities die vandaag de dag wereldwijd worden toegepast en de
vraag hoe deze eeuwenoude tradities aansluiten op onze huidige snelle levensstijl. ln deze
uitzending komen Healing Qigong en Hatha Yoga aan bod. Meester Li Jun Feng, voormalig
acteur in actiefilms en leraar aan de Academie van Oosterse geneeswi.jzen in Austin, Texas
demonstreert een verscheidenheid aan technieken van de Chinese Qigong-methode.
De eeuwenoude yogameditatie Hatha Yoga benadruk dat ha lichaam een spiritueel instrument
is met een eigen intelligentie, en wordt in beeld gebracht door Donna Farhi en haar leerlingen.

THE BOW (onder voorbehoud)
Er is

eind deze maand mogelijk een extra uitzending, van de speelfilm

The Bow van

regisseur Kim ki-Duk.
Kijk op www.boeddhistischeom roep,nl voor meer informatie en de exacte uitzendtijden.

r

zat 6 juni BOEDDHA'S BEESTENBOEK
5.oe - r 6.oo u 'Je brengt ons nog uit ons humeur / met dat

DE ZEVEN DE HEMEL

gezanik en gezeur lferuggaan doen we later.'
Deze woorden van de Boeddha komen uit de
jataka, verhalen over zijn vorige levens. Een
aantal daarvan zijn in bewerking verschenen
bij Asoka. Agnes Sommer sprak met samensteller Maria van Donkelaar en met Freek
Bormin (rr) die het boek las.
Onlangs liet de Dalai Lama zich ongewoon
scherp uit over de bezetting van Tibet: 'China
heeft sinds de invasie honderddu izenden
Tibetanen gedood.' Hoewel groeps reizen
sinds 5 april weer zi.in toegestaan, wordt er
volgens de Tibet Support Croep nog steeds
gedemon streerd. Reisorgan isatie Dimsum
heeft in mei weer een groep naar Tibet begeleid. Menno Bijleveld vraagt zich af in
hoeverre het verantwoord is om een gebied te
bezoeken dat door de Dalai Lama wordt
omschreven als 'een hel op aarde'.
De Engelse Tenzin Palmo liet zich als een van
de eerste westerse vrouwen tot Tibetaans
boeddhistische non wijden en leidt een
klooster in Nepal. Bekend werd ze door haar
eenzame retraite van twaalf jaar, beschreven
in het boek Cave in the Snow.'De sleutel om
je doel te bereiken, is om anderen te geven
wat zij nodig hebben en hen niet te geven wat
ze niet kunnen gebruiken', aldus Tenzin
Pa lmo.
Verder: de column van Varamitra

,]

Pim Catry schreef Mindfulness voor kinderen,

dat sinds kort in de boekhandel ligt. Peter
Meijwes zocht haar op en vroeg waarom ze
het boek schreef en hoe, want Pim was als
kind dyslectisch en begon pas op latere leeftijd te sch rijven.
Verder: de column van Jotika Hermsen

zon
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20 juni LATHOUWERS BESPREEKT
r5.oz - r6.oo u PASTERNAK

zat

DE ZEVEN DE H
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Botis Pasternak

ledereen kent Dr. Zhivago, de romantische
arts die gedichten schreefen stierfaan een
gebroken hart. Het verhaal van zijn liefde
voor Lara is kunstig verweven met de
Russische revolutie. Ton Larhouwers kent
echter ook het verhaal van schrijver Boris
Pasternak en vertelt wat romantiek en oorlog
met boeddhisme te maken hebben.
Varamitra nam onlangs afscheid als voorzitter
van de BUN. Hij wordt opgevolgd door
Francisca Boel, arbeids rechtadvocaat en
zenbeoefenaar. Marlous Lazal gaat kennismaken.

ln galerie Exponsionist Art Empire ir Leiden
zijn onder de titel 'Holy Light' foto's te zien

Op r 7 mei wordt het startschot gegeven voor
een wekelilks Stiltemoment in de kerk van
Paesens aan de Waddenzee. Het initiatief
wordt gesteund door de provincie Frys16n in
het kader van de stimulering van het bezinningstoerisme. Een reportage van Menno
Bijleveld.
Verder: de column van Lam Ngo

Soken Donjo

zat 13juni DE NACHT VAN TIBET
5.oz - r 6.oo u Ti.jdens zijn bezoek aan Nederland, op 4 en 5

DE ZEVENDE HEMEL

TsC

teksten over de condition humaine, onthechting en verlichting.,lacqueline Oskamp praat
met hem.

van de hand van de Rinzai zen-abt Soken
Danjo. De abt maakte sfeerbeelden rondom
zijn tempel op een bergtop nabij Hiroshima.
(Zie verder de achterpagina.)

r

Bij Lao

filosoof lvlichel Diikstra, die mogelijke wegen
naar geluk beschrijven. Het zijn tijdloze

zon 7 Junt ZEN MET EEN GLIMLACH
DE

TSE

op de thee is een bloemlezing van
22.10 DE M IDDEN!/EC taoistische teksten, samengesteld door de
23.OO u

juni, zal de Dalai Lama in de Melkweg in
Amsterdam de 'Nacht van Tibet'openen.

zon
22.30

Er

worden optredens verwacht van Racoon, Th
Sheer en Agua de Annique, en verder zijn e
toespraken, gedichten, lezingen, debatten en
documentaires. Marlous Lazal doet verslag
Geld Seks Oorlog Karma is een prikkelende
tekst van de Amerikaanse zenleraar David
over wat het boeddhisme te bieden heeft aan
het Westen. Nico Tydeman houdt deze'notities voor een boeddhistische revolutie'tegen
het licht.

21

-

Junt KALSANG & NYIMA

23.Oo u

DE MIDDENWEC

6eshe Nyi?.o Woser
Choekho/t5hdhg

RADIO
vervolg pag 4

ln april nam een delegatie B6nmonniken en
geleerden uit Noord-lndia in Leiden deel aan
een onderzoeksprogramma rond de drie
pilaren van Bon. Een van hen was geshe
Nyima Woser Choekhortshang, kenner van de
geschiedenis van B6n maar ook iemand die de
noodzaak ziet van aanpassing aan de moderne
tijd. Kalsang Norbu Curung is afkomstig uit
een familie van B6npo's uit Mustang in Nepal.
Fred Cales sprak met hen over hun visie op
B6n, het Westen en de wetenschap.

zat
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HET KLOOSTERLEVEN IN HUAI TOM
ln de voetstappen van Khuba Khao stichtte
de charismatische monnik Khuba Wong in de
jaren zestig rondom zijn klooster in Huai
Tom (Noord-Thailand) een boedd histisch
dorp voor de Karen, een bergvolk uit de
grensstreek tussen Thailand en Birma.
Onlangs was een leerling van Khuba Wong op
bezoek in Landsmeer. Fred Gales sprak met
hem over het leven in Huai Tom.

meditatie en boeddhisme. Peter Meijwes
vroeg zich af of kinderen wel belangstelling
hebben voor zulke zaken en nam er een
kilkle.
Verder: de column van Ron Sinnige

zon 28juni JEROEN WTTKAM OVER ZITTEN tN
22.30

-

23.OO u

DE MIDDENWEG

Op r 9 april kwamen ruim honderd
Vietnamese jongeren bij elkaar om te spreken
Dc Stoepo von Khubo over het thema 'z culturen, r identiteit'. Het
Wong (foto: hed was een groot succes en er viel nog te lachen
Col.s/Soundrepod.R)
ook. Agnes Som mer bericht.
ln de Ardennen worden bijeenkomsten georganiseerd voor ionge kinderen. Onder leiding
van een Birmese monnik kri,jgen ze er les in

STILTE
Een gesprek met zenleraar (en voormalig
katholiek abt) Jeroen Witkam over zijn boek
Zitten in stilte, een verzameling teisho's in
'het brandpunt van culturen', te weten zazen
en christendom. Jacqueline Oskamp praat

met hem.

ZEN MET EEN GLIIVflLACH

Ecn pon de werken van Soken Donjo

ln het kader van 4oo jaar betrekkingen tussen Leiden en Japan nodigde galeriehoudster
Molly Ackerman de Rinzai zen-abt Soken Danlo uit om zijn foto's van de bijzondere atmosferische omstandigheden rondom zi,n tempel, op een bergtop nabi,i Hiroshima, in haar galerie
Expansionist Art Empire ten toon te stellen onder de titel 'Holy Light'. Tegelijkertijd was er in
museum Het Leids Wevershuis een door hem samengestelde tentoonstelling te zien over
antieke en hedendaagse, door Japanse vrouwen handgeweven doeken.
Niet alleen zijn foto's en kunstzinnige inslag maken de gitaarspelende zenmonnik Soken
Danjo een buitenbeent,ie. Hij is ook reclasserin gsa m btenaar en maatschappeliik werker in de
stad Miyoshi, geestelijk verzorger in het Fukuyama ziekenhuis, leraar ethiek bij de verplef
opleiding in dezelfde stad, oprichter van de 'liefde en co m pass ieschool' in Hiroshima en
veelgevraagd spreker op het gebied van de macrobiotische keuken, holistische en traditionele
Japanse levenswijzen en het gebruik van natuurlijke kleurstoffen en traditionele weeftechnieken. Zijn Saiko-ji Zen tempel ligt midden in een natu urreservaat, leefgebied van een van
f apans nationale symbolen, de uiterst zeldzame Oomurasaki of purperen reuzenkeizersvlinder. De tempel is in 1455 gesticht en gewijd aan de Boeddha Amitabha, waarvan de
tempel een bijzonder houten standbeeld bezit dat als een foetus bewaard wordt in een groot
Amitabhabeeld en slechts eens in de vijflig iaar aan het publiek wordt getoond.
Deze bijzondere omgeving 'waarvoor hij mag zorgen' inspireerde Soken Danjo niet alleen tot
zijn fotografie, maar ook om zich actief bezig te houden met natu u rbescherm ing en educatie
voor bas isscholieren. Naast de in een zentempel gebruikelijke rituelen en med itatiebijeenkomsten organiseert hij ook tentoonstellingen, rondleidingen, workshops en concerten waarbij de monnik - een groot liefhebber van de Minyo stijl van Japanse volksliederen - zelf
regelmatig meespeelt. Zen met een glimlach en biologische sake, dat is de weg van Soken
Danjo.
Fred 6ales

Rcdocri.: Ton Maq, GAdjon Muldcr, Bobcth

M. VahLoo, Marijn ?on dcr Waa, M.rk dc
Jongc (coddinotir)

Vomg.ving:

Studio Jotjc Pollmanq, Atrr',stordoftl

Dtuk: Ruparo Amstcrdom
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KTfKEN M ET IE HART

van de BOS

De documentaire'Diary of a Times Squore Thief', die 61uli voor het eerst op televrsie te zen is

IN HOU D
K

ijke

n met ;e hart

l

Progra m m a televis e

de BOS, was vorig joar de openingsflm van het Crossing Border festival.
Een gesprek met moker Klaas Bense.

2

3,4 Enkele jaren geleden kocht filmmaker Klaas Bense via eBay

Progra m m a radio

Vierde editie IBFF Europe
Voor de vierde keer wordt het
lnternational Buddhist Film
Festival Europe georgan iseerd, dit
jaar van 3 tot en met 5 oktober in
Amsterdam. Er zal weer een grote
diversiteit aan kwalitatieve films te
zien zi9. Ook zrln er een aantal
s pecia le live-events. De spectaculaire openingsfilm, die we nog
even geheim houden, wordt

vertoond in theater Tuschinski. De
andere films van het festival
zullen worden vertoond in cultureel centrum De Ba lie.

een

mysterieus dagboek. Het bleek geschreven door een Amerikaanse
jongeman die eind jaren tachtig naar New York verhuisde met het
doel om gevierd schrijver te worden. ln het versleten dagboek
beschrijft de jongeman hoe deze onderneming mislukt, en zijn daaropvolgende teloorgang. Ceintrigeerd door het verhaal reisde Bense
naar New York, op zoek naar de personages uit het dagboek. Daar
trof hij een bonte verzameling mensen aan, die vertelden hoe ze zich
door de chaos van het destijds ruige en levensbedreigende Trmes
Square heen geworsteld hebben, en welke invloed dit heeft gehad op

'-r-.,..*i.r

hun leven s.
Vee van de hoofdpersonen blijven je bij, vertelt Bense: 'omdat ze ieder een verhaal vertellen
dat door zijn puurheid en helderheid prachtig laat zien hoe de mens verbonden is met zijn
soortgenoten. Maar ook, dat je met een gerust hart je eigen weg kurt gaan.'
Ducky Doolittle, 6en van de gelnterviewden, merkt op: 'Mensen hebben zelf vaak niet in de
gaten dat ze met hun wou,Lien of dacien een zaadje planten in de geest van iemarrci ancjers.'
Sommigen komen in eerste instantie over als maatschappelijke outsiders. Maar wanneer ze
gaan vertellen komt hun persoonlijke achtergrond naar voren, en word je als kijker aangespoord je aanvankelijke visie bij te stellen. Bense: 'Caandeweg wilde ik aten zien dat je meer
met je hart moet kijken naar je medemens, in p aats van alleen maar met je hoofd.'

Am

bitie

van de Boeddhistische Omroep
Stichting zal dit jaar plaatsvinden
op zalerdag 3 oktober, in etablissement De Kroon in Amsterdam.

Ambitie speelt een centrale rol in Diary of a Times Square Thief. De d agboeksch rijver begon
zijn reis naar New York met grootse plannen. Hierin herkent Klaas Bense zichzelf. ooit begon
hij zijn filmcarriere met de ambitie een Hollywoodfilm te maken. Terugkijkend ziet hij hoe
deze ambitie, waarvoor al het andere moest wijken, zijn leven ging beheersen.'Wanneer je je
droom najaagi,o;; e rl<c::rrrg "an iezelf, ie status en andere egoistische doelen, kan dat
behoorlijk destructief gaan werken, zoa s ook bij de schrijver van het dagooek. Een ve, Liiji;i
lndia heeft hem gelukkig uiteindelijk nieuwe inzichten gebracht.'
Bense's eigen ambitie heeft gaandeweg plaats gemaakt voor een nieuwe drive, namelilk het
inzetten van je talent om de ander iets moois te geven.'lk wil niet iets nieuws vertellen. Als
ik iemand maar een klein beetje anders kan laten kijken naar zijn alledaagse omgeving en
zichzelf , is mijn doel bereikt.'
Voor de documentaire heeft Bense voor een groot deel gevaren op zrjn in nerlijke rad a r.
'Eigenlijk ben ik een ontzettende pietje-precies, maar deze keer had ik een groot vertrouwen
dat het zijn eigen weg zou vinden, en zou verlopen zoals het bedoeld was. Misschien is dat
een van de redenen dat de film mensen raakt.'
Op de vraag wat de film met het boeddhisme te maken heeft, begint hij te lachen.'lk heb
deze vraag al vaak gekregen, omdat op de aftiteling de Boeddhistische Omroep voorbij komt.
Het is me tot nu toe gelukt om geen antwoord te geven. Wanneer festiva lbezoeke rs na het
zien van de film mij deze vraag stellen, stel ik hem gewoon terug. Dat loopt vaak uit op interessa nte d isc u ss ies.'

Afgesloten wordt met de
openingsfi lm van het lnternational
Buddhist Film Festival Eu rope.
lnformatie over deze dag volgt.

War heeft deze film volgens u met het boeddhisme te maken? Stuur liever geen email, maar laat
het ons weten op www.boeddhistischeomroep.nl/diary, en maak kans op din van de drie
DVD's 'Boeddhisme in Nederlond'.

Terugblik
bezoek Daloi
Lamo
Tiend uizenden kwamen op de
been voor het bezoek van de Dalai

Lama in de RAl. Savetibet.nl
heeft een overzicht met de hoogtepunten van het bezoek, inclusief

video's.

www.tinyurl.com/hhdalailama
Jo

a
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De Achterbandag voor Vrienden
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herhaling van z7 juni

TH E BOW
Regie: Kim Ki.duk

/

Lengte: 85 min.

met: Jeon Sung-hwan, Han Yeo-reum, Seo ji-seok

/

camera: lang Seong-back

Hyun-soo

/ eindredactie

geluid: leung Hyun-soo

BOS: Babeth M. VanLoo

/

producers: Kim Ki.duk, Michiko Suzuki

montage: Kim Ki-duk

/
/O

/

muziek: Kang Eun-il

/

/

mixage: jeung

2oo5 Kim Ki-duk Film

Op een boot, midden op zee, leven een 6o-jarige man en een r6-jarig meisje samen. Hij
houdt haar verborgen voor de bewoonde wereld en is van plan met haar in het huwelijk te
treden als ze t7 wordt. De vissers die nu en dan hun hobby komen uitoefenen op de boot
mogen het meisje nauwelijks benaderen want de man waakt angstvallig over haar veiligheid
en haalt zijn boog tevoorschijn zodra iemand met haar in contact tracht te komen. Als een
van de jonge vissers die de boot bezoeken het hart van het meisje raakt, is dat niet naar de
zin van de oude man die zijn kansen om met haar te trouwen teniet ziet gaan...

ma

6

juli

23.20 UUr, NED 2
herhaling zo rz juli
't2.oo uur,

NED 2

DrARY OF A TrM ES SQUARE TH rEF
Regie: Kfaas Berse

/

Cohan, Chet Mazur, Mark Batt e, John Fahs
e ndredactie BOSi Babeth lvl. VanLoo

/muziek: Jannos

Eo ou

I

/

producent: lanneke Doolaard, Hans de Weers, Reinout

camera: Jacko van

't Hof/ geluid:

image Post Productier Valkieser Capital mages

/

producent: Eoeddhist sche Omroep St chting
Sticht

Lengte: 58 min.

met: Connie Horn sh, Richard Pimentel, sam Costanza, Ducky Doolittle, ,oe Franklin, John

/

Bryan Dembinski

/

/

Oedemanf

nrontage: Boris Cerrets

line Producer VS: lsabelle Kostic

/

co-

@ zoo8 Eyeworks Film & TV Drama/Boeddhistlsche Omroep

in g

ln Diary of a Times Square Thief gaat filmmaker Klaas Bense op zoek naar de schrijver van een
mysterieus dagboek dat hij op Ebay gekocht heeft. ln het bijzondere schriftfe staan de avonturen beschreven van een jonge man die eind iaren tachtig vanuit het middenwesten van Amerika
naar New York reist om daar zijn droom te venvezenlijken en als schriiver door te breken. ln
het dagboek is ie lezen hoe de ambitieuze schrijver faah, afglijdt en aan lager wal raah; de laatste pagina's zijn met een mes uit het dagboek gesneden.

Times Squarc

De film Diary of o Times Square Thief bestaat uit kleine, intieme portretten van mensen die in
het dagboek voorkomen en die de schriiver zouden kunnen kennen. De ontmoetingen brengen
uiteindeli,f k duidelijkheid omtrent het lot van de talentvolle, maar gefaalde schrijver en de
waarde van het na,iagen van dromen. De ltlm Diory of o Times Square Thief schetst tevens een
beeld van de wereldberoemde Times Square-buurt in de tijd dat het nog een zeer ongure
'urba n jungle' was.

ma B juli LUCIA EN HET GEVECHT CM LIEFDE

23.20 uut, NED 2
herhaling zo zG juli
't2,oo uur,

N

ED 2

Regie: Ceorge Schouten

/

Len

gte: 59 min.

meti Lucia Rijker, Sylvia Kristel, Hella en Freek de Jonge, Ellen ten Damme, Ton

Lathouwers, Negativ, AndrE van Vondelen, Abdelhakim Azmaa, Khalid Benerroua, Samet 6rs, Mickey Berrens,
Mandy Sweelssen, Roxana Bomba, Dounla El Hammouti
Wouthuljsen

/

gelu d:

ziek: 6eorge Schouten

Ma*ijn van Haalen,

/ eindredactie:

Jaap Verhoeven

/

Babeth M. Vanloo

montage: Vera jong

research-assistentie: Odessa Glansbeek

/

/

camera: Bernd

make-up: Karin van Dijk

/ filmmu-

bureauproductie en research: Lies lanssen

/
/
Lucia Rijker en het gevecht om liefde is een documentaire over liefde, pijn en verlangen. Tot haar
veertigste leefde Lucia Rijker alleen voor de topsport. Nu heeft ze tijd en ruimte om te leren
wat liefde is. ln het boksen en s piritualiteit/boeddh isme verlegde ze haar grenzen De relatie
met haar vriendin verdiepen is nu de uitdaging.
Lucia Rijk r

Op haar zoektocht ontmoet Lucia Rijker onder anderen Sylvia Kristel, Ellen ten Damme, Hella
en Freek de Jonge, rapper Negativ en zenmeester Ton Lathouwers. Muziek en poezie spelen in
de documentaire een grote rol.
Gelukkig samenzijn lijh alleen mogelijk bij een voortdurend gevecht voor de juiste balans.
Gebonden vril zijn is het streven. Liefde roept romantische fantasie€n op, maar kan ook leiden
tot angst en pijn. Maar misschien horen zij juist bij de rijkdom van liefde.
Lucia RU*et

fict

Ellcn

t.n Damm.

EEN ZOMER VOL MUZIEK OP DE RADIO
juli

zlin alle afleveringen van het programma DE ZEVENDE HEMEL geheel gewijd aan muziek. We
zenden dan een aantal concertregistraties uit die de afgelopen tijd door de BOS zijn gemaakt. Op 4 juli is dat
de Vietnamese zangeres Huong Thanh, die onlangs met drie begeleiders optrad in de kleine zaal van het
Tropentheater in Amsterdam. Behalve de liederen hoort u ook een interview met haar. Een week laler, op n juli,
ln de maand

Ani Chbying Drolmo

kunt u luisteren naar een optreden van de Birmese harpiste en zangeres Cho Mu Win. Op t8 juli wordt de reeks
voortgezet met religieuze gezangen door de Tibetaanse non Ani Ch6ying Drolma, die in juni ons land bezocht
voor de presentatie van haar 6oek Mijn stem voor vruheid. De laatste aflevering, op z5 juli, is gewijd aan
Ziggurat, een compositie van Theo Loevendie waaraan werd meegewerkt door de Tuvaanse boventoonzanger
Nikolay Oorzhak.
ln

-.3

zon

S

r

juli

ougustus

herhalen we in elke aflevering van het programma DE MIDDENwEC een interview met een
bekende musicus over zijn of haar relatie met het boeddhisme. Op z augustus vertelt Frances-Marie Uitti over
de ltaliaanse componist Scelsi. Een week later, op g augustus volgt een gesprek met de Japanse shakuhachispeler Yosho Kurahashi. Op t6 augustus herhalen we het interview met de Amerikaanse jazzmusicus Joe Bowie
en op 2j augustus kunt u luisteren naar popmuzikant Mike Barson van de band Madness. De laatste aflevering,
op 30 ougustus, is gewild aan de Amerikaanse sin ger-songwriter Fred Eaglesmith.

zon

DE GASTVRIIE SJAMAAN

- 23.oo u Onlangs verscheen de Nederlandse vertaling
DE M IDDENWEC
van Shuyun Sun's boek De gastvrue sjamaan.
De Chinese schri.jfster trok een jaar lang op
met de familie Rikzin uit Cyantse, de derde
stad van Tibet. Dat verschafte de schrijfster
een uniek inkijkie in het Tibetaanse leven. Als
kind van partijleden was Sun net als veel
landgenoten behept met vooroordelen jegens

22.30

22.30
DE

19

-

juli

23.OO u

M IDDE

NWEG

de Tibetanen en hun 'bijgeloof', maar die
verpoeierden tijdens haar verblijf. Shuyun
Sun was onlangs in Amsterdam en Fred
Cales s prak met haar.
I . . -,

zon
22.30 DE

M

njuli
23.oO u

IDDENWEC

wetk von Paul den

Hollonder

J

r J

LAN KA
De Amsterdamse historicus Lodewijk
Wagenaar houdt zich al vele jaren bezig met
onderzoek naar de geschredenis van de
Y.O.C.7o stuitte hij op de rol die de handelsorganisatie in de achttiende eeuw speelde bij
de herleving van het boeddhisme op Sri
Lanka, door op verzoek van de koning van
Kandy monniken uit Thailand en Arakan in
Birma naar Ceylon te brengen. De voornaamste Srilankaanse monnikenorde heet sindsdien Siam Nikaya, naar het 'Koninkrijk Siam'.

i,

ONTMOETING IN DE KETELFACTORY
Leegte, stilte, licht en ruimte zijn de centrale
begrippen in het werk van Paul den Hollander
en Ton van der Laaken. Het samenbrengen
van deze twee kunstenaars in de Schiedamse
KetelFactory moet een verdieping tot stand
brengen. Het werk van Ton van der Laaken is
gerelateerd aan specifieke situaties en de
omgeving. De foto's van Paul den Hollander
laten niet de alledaagse werkelijkheid zien,
maar zijn ti,fdloze en bevroren momenten die
soms filmisch aandoen. Menno Bijleveld
sprak met de kunstenaars en met conservator
Winny Tesch macher.

V.O.C. EN BOEDDH ISM E OP SRI

zon
22.30
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23.Oo u

DE MIDDENWEC

KWARTETTEN M ET HAIKU'S
Filosoof Fons Elders ontwierp naar aanleiding
van een reis naar Japan zelfeen haiku
kwartets pel. Aan,lacqueline Oskamp vertelt
hij over de achtergronden: 'Een haiku is als
de hand van de Iapanse acteur Mitsutaka
lshii. Zijn hand vangt een vlieg om deze
enkele seconden later ongeschonden weg te
laten vliegen.'

r

zot 1 sug
5.oz - r 6,oo u

DE ZEVEN DE H
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WITTE KANAAL

Het Witte Kanoal verzorgf vanuit in het noorden van Thailand onder de bezielende leiding
van de monnik Ban-Yong regionale uitzendingen voor een miljoenenpubliek. Zonder
budget en met eenvoudige apparatuur.

I
Het witte kanaol

Pogingen van collega-om roepen om de
zender uit de lucht te halen, mislukten. Fred
Cales was onlangs in Thailand en sprak met
de radiomonnik en enkele medewerkers over
boeddh isme in de ether.
Eind vorig jaar verscheen Brilliant Moon, de
autobiografie van Dilgo Khyentse (r9ro-r99r),
een van de meest gerespecteerde en invloedrijke Tibetaans boeddhistische leraren van
ziln tijd. Menno Bijleveld sprak met Ani Jinba
Palmo, vertaler en student van Khyentse
Rinpoche.
Wie op zoek is naar zeldzame boeddhabeelden, weet zijn weg vaak wel te vinden, zoals
naar is de Oriental Art Fair in Brussel. Peter
Meijwes laat zich tifdens de beurs informeren.

zat I aug DE IJSMAN EN DE BEOEFENING
r 5.o2 - 16.00 u VAN TUMMO
DE ZEVEN DE HEMEL

r

De Nederlander Wim Hol alias de lJsman,
slaagt erin zijn lichaamstem peratu ur aan te
passen aan extreme temperaturen. Hij beklom
de Mount Everest en de Kilimanjaro in zwembroek en liep een marathon op poolijs in korte
broek. lnmiddels is gebleken clat hij antistoffen
aanmaakt, waardoor zijn imm uunsysteem
sterk is verbeterd. ln het tantrische boeddhisme van Tibet wordt deze techniek van het
innerlijk vuur - tummo - al eeuwenlang beoefend. Bonleraar Tenzin Wangyal Rinpoche
beoefent de tummo-techniek en vertelt erover.

zat 15 aug GEZONGEN
5.o2 - l 5.oo u WAAR

OE ZEVEN DE H EMEL

a

Ngowohg Sdngdrcl

RELIGIEUZE SMOKKEL.

De Tibetaanse non Ngawang Sangdrol zat

jaar gevangen in Tibet vanwege deelname aan
een demonstratie. Ze was een van de nonnen
van de Drapchi Prison, die erin slaagden
geluidstapes met religieuze liederen uit de
gevangenis te smokkelen. Sinds haar vrijlating in 2oo2 woont ze in New York. Marlous
Lazal sprak met haar.

De Jain vormen in Antwerpen een belangrijke

spil in de diamanthandel. ln Wilrijk hebben
zij de grootste laintempel buiten lndia
gebouwd. Peter Meijwes bezocht de tempel.

zat 22 aug MAAKT BOEDDHISME GELUKKIG}
Hoe worden we gelukkigl Het is een van de
r 5.oz - r 6.oo u
DE ZEVEN DE HEMEL

3b

kernvragen van het menszijn. Ook in het
boeddhisme wordt de term gebezigd, maar
wat wordt er precies mee bedoeld I ls 'geluk'
wel een adequate vertaling van het begrip
'bliss') Agnes Sommer ging op onderzoek en
bevroeg vertegenwoord igers van verschillende boedd histische strominge n.

zot 29 aug HOLOSYNC: HYPE OF WONDER- r6.00 u M IDDELI

r5.o2

DE ZEVEN DE

H

EMEL

Holosync is een vorm van med itatie

d

ie werkt

met geluidsgolven, vanuit de idee dat de
hersenen in een diepe meditatiestaat
gebracht kunnen worden als het linker- en
het rechteroor een net iets andere frequentie
horen. De methode is niet onomstreden, ook
vanwege de hoge prijs van de benodigcie
cd's. Toch wordt ze omarmd door
zen meester Genpo Rosh i.
De duizend gezichten van het boeddhisme is
alweer een boek over de vraag wat het boeddhisme te bieden heeft voor westerlingen.
Maar wel geschreven door kopstukken als
Edel Maex, Han de Wit, Etienne Hauttekeete

;:,i1*

:,

:Hil,Iil

?,1,11
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Venerable Bagdro is een van de,leiders in de
geweld loze verzetsbeweging tegen de
Chinese onderdrukking van Tibet. Hij werd
internationaal bekend door zijn boek A Hell
on Eorth, met schokkende beschrijvingen van
ziin verblijf in een Chinese gevangenis. Peter
Meijwes sprak met hem.

SEPTEMBER 2oo9
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DERTIG JAAR AAN DACHT
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Dit jaar viert mindfulness zijn dertigste verjaardag als medische behandelingsmethode. Het
IN HOU D
zal wel geen toeval zijn, dat het even oude Han Fortmonn Centrum voor bezinning en spirituaD ert ig laar aandacht
liteit van de Katholieke Universiteit Nijmegen (inmiddels Radboud Universiteit) ook dit jaar
Progra mma televis e
2 heropend wordt. De nieuwe naam luidt: Han Fortmann Cenlrum voor Mindfulness. De opening
Programma rad io
3,4 wordt opgeluisterd met een wetenschappelijk congres (ro september) en een symposium
Tra m ontan a
4 voor breed publiek (rz september). Daar kan kennis worden gemaakt met de laatste stand
van het wetensch a ppelijk onderzoek naar mindfulness en de praktische toepassingen ervan
De film Lucio Rijker - een boxer,
binnen de gezondheidszorg en op de werkplek. De drijvende kracht achter het nieuwe
een boeddhist is geselecteerd
centrum vormt de al langer bestaande onderzoeksgroep Mind-Brain-Mindfulness van de
vnr het Sun Vallev Soiritual Film hoogleraren Henk Barendregt (grondslagen van de wiskunde en computerwetenschap), Stan
dfival in de VS. Regisseur
Cielen (biofisica) en Anne Speckens (psychiatrie). Zij willen een model van de geest en het
Ceorge
bewustzijn ontwikkelen waarin weten sch a ppelijke kennis en onderzoek samengaan met fenomenologische en psychologische kennis uit de contemplatieve tradities, en dan met name de
Schouten is
Vipassana meditatie en de Abhidhamma. Er is bewust voor gekozen om mindfulness hoog
bovendien
een van de
op de agenda te zetten, vanwege de populariteit ervan en de acceptatie binnen de medische
1

prekers op
het festival.

s
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L ;

Ki.jk voor
meer informatie op
www.svspi ritu aifi lmfestivai.org

Het leven als kunstwerk
ledereen streeft naar een goed
leven, en rondom de kunst van
het leven is de laatste jaren een
heuse industrie ontstaan. Wat valt
er te zeggen over 'het Ieven als
kunstwerk',
zo nder te

vervallen in
zweverigheid
of ju ist al te

stellige regeltjes) Studium
Cenerale van de U n ivers iteit
Utrecht organ iseert vanaf 8
septem ber twee lez in gen series
waarin filosofen en letterkundigen
het thema'levenskunst' verdiepen. Kiik verder op www.sg.uu.nl

De BOS twittett
Bijna iedereen doet het. En nu ook
de BOS! Volgde
Boeddhistische
Om roep op

www.twitter.

co

Twitter voor de
laatste u pd ates,
links en meer:
m / bos rtv

en de academ ische wereld.

Succesvolle mars
Het Han Fortmann Centrum is dan ook de zoveelste loot aan de snel uitdijende Nederlandse
mindfulness-stam.Zo sta(t de Hogeschool Utrecht deze maand met een post-HBO opleiding
tot mindfulnesstrainer en geeft het door de Nederlandse pionier Johan Tinge opgerichte
lnstituut voor Mindfulness al sinds zoo5 soortgelijke trainingen voor professionals in de zorg
en verwante beroepen. Bovendien worden steeds vaker cursussen aangeboden die mindfulness
aanprijzen als een methode om beter te managen, meer succesvol te ziln en het leven 'mooier'
te maken. Mindfulness is onmiskenbaar bezig met een succesvolle mars door de instituties.
Het is min of meer geaccepteerd geraakt in de gezondheidszorg en wordt nu ook ingepast in
opleidingen voor die sector. De tijd lijkt aangebroken dat mindfulness in Nederland op grotere
schaal toegepast zal worden in het bedrijfsleven en de publieke sector, getuige de belangstelling vanuit vakbonden en arbodiensten om mindfulness op te nemen in hun praktilk.

ls mindfulness nog boeddhistischl
Mindfulness in zijn geformaliseerde vormen MBSR (Stressreductie
door Aandachttraining) en de daaruit voortgekomen M BCT (Aandachtgerichte Cognitieve Therapie) is in eerste instantie ontwikkeld door de
Amerikaan.lon Kabat-Zinn als hulpmiddel bij de behandeling van chronische ziekten. Hij baseerde zich daarbij op technieken uit de
Vipassana-traditie maar ontdeed die van alle verwijzingen naar het
boeddhisme en herformuleerde ze in een meer gangbare westerse
terminologie om zijn 'nieuwe'therapie acceptabel te maken voor de
reguliere gezondheidszorg. Dat werkte, en dankzij de klinisch aantoonbare effectiviteit van
mindfulness - eerst bij chronisch zieken en later bij een steeds groter wordende groeP van
lichamelijke en geestelijke aandoeningen, - is mindfulness na 3o jaar aandacht een geaccepteerde behandelingsmethode geworden. Of mindfulness nog boeddhistisch is, zal de patient
die er baat bij heeft weinig interesseren. Voor hem of haar is Anne Speckens' waarschuwing
tegen lieden die zich na een korte meditatiecursus uitgeven voor'mindfulnesstrainer' heel
wat meer relevant. lnteressant is wel dat idee€n a{komstig uit het boeddhisme hierdoor
onderwerp en inspiratiebron voor wetenschappelilk onderzoek ziin geworden. Een
Abh idh a m ma-model van het bewustzijn als basis voor wetenschappelijk onderzoek, zoals in
Nijmegen bij Mind-Brain-Mindfulness, was dertig jaar geleden onmogelijk geweest.
Fred Gales

zon 6 seP PASSANT rN ORANTE

'l2.oo u ur, NED 2
herhaling zat 12 sep

Regie: Ulrike A. Helmer

/

met: Ceshe Konchog Lhundup, Chiidje Lama Gawang Rinpoche,

redactie: Babeth lvl. VanLoo

/

redactie, geluid, productie, research; Jaap Verhoeven

Lengte: 30 min.
Louwrien Wijers / eind-

/ camera: Rob Smits / montage:

o9.3O uur, NED 2 Covert,anse / met dank aan: Egon Hanf, Namgyal Shakya, UsTh0s, Karma Deleg Chd Phel Ling, Maitreya lnstituut

O 2oo9 een Boeddhistische Omroep Stichting productie
Geboren in het hooggebergte van Tibet, kwam Ceshe Konchog Lhundup als vluchteling in
lndia terecht. Daar wiidde hij ziin bestaan aan de studie van de Soetra's en de Tantra. Tot de
toenmalige Boeddhistische gemeenschap in Nederland in r984 een nieuwe leraar nodig had.
Zo werd hil als 'man van de bergen' naar de vlakten van Nederland gestuurd en kwam hi!
u iteindelijk in Venray terecht.

ln zoog is hij 8o geworden. Hij woont dan z5 iaar in Nederland en is bezig met het voorbereiden van zijn definitieve terugkeer naar Tibet. ln deze podtische roadmovie reizen we
met Geshe-La nog een keer langs de plaatsen en de mensen die voor hem in zijn leven in
Nederland belangriik ziin geweest. We maken kennis met een eigenzinnige en onafhankelft
monnik die een verrassende visie op ons land heeft. Hil is gespecialiseerd in de dharma, t7
maar is ook zeer goed op de hoogte van de aardse wereld, waarin hij van kindsaf handel
drijft. Zo heeft hij niets en niemand nodig en hoeven we ons zeker geen zorgen te maken
over zijn terugkeer naar Tibet.

zon 20 seP DE BOOMGAARD

'l2.oo uur, NED 2
herhaling zat 26 sep

Regie: Kees Hin
Louise Oeben

/

/

met: Patrice Kennedy

/

producent: Rend Mendel

montage: lvlario Steenbergen

/

/ eindredactie:

muziek: Ernst Reiiseger

/

Lengte: 58 min.
/ camera:

Babeth M. VanLoo

geluidsnabewerking: Erik Langhout

o9.3O uu r, NED 2 dank aan: Stichting Apenheul, Frans de Waal (Bonobo), Maatschappij Discordia, Martijn van Eeenen,

/

met

Rens

Oomens, Cor Augustein, Mary van Steenis, Teun Hol, Jan Lassche, Willem en Elisabeth de Jonge, Ritsaert ten Cate
O 2oo9 lnterakt / Boeddhistische Omroep Stichting

/

Een danseres verliest in een nacht haar geliefde man door een hersenbloeding. Ze blilft met
haar drie kinderen ontredderd achter. Door de plotselinge dood is er een diepe klooftussen
haar en het leven ontstaan. Met een bloeiende boomgaard als uitgangsbasis start ze een uniek

creatief proces waarin vrienden, kinderen en collega's haar leermeesters in rouwverwerkingf
zijn. Uiteindelijk kan de geliefde losgelaten worden. De danseres verlaat de onderwereld om zich met vernieuwde danslust te voegen bij de levenden.
Pattice Kenncdl mct haot zoon

De Boomgaard is het biografische verhaal van Patrice Kennedy, een danseres die in zooz haar

man, Roderic Leigh verloor. Filmmaker Kees Hin ging in op haar voorstel een film te maken,
die zou kunnen helpen om te leren omgaan met haar gevoelens van ontreddering. Toen ze aan
de slag gingen vond Patrice Kennedy een tekening van een boom, gemaakt door Roderic Leigh.
Bif de tekening had hij het zinnetje 'Find the orchard' geschreven. Dit werd opgevat als een
postume instemming van Roderic. De film is geselecteerd voor het Nederlands Film Festival in
Utrecht. Het festival vindt dit iaar plaats van z3 september tot en met z ohober.

Potticc Kenncdl

'r

zat 5 sep KUNZANG CHODEN OVER TSOMO'S
5.o2 - r 6.00 u KARMA

DE ZEVENDE HEMEL

Kunzang Choden

Belgid een nieuwe voorzitter heeft. De oude
vertrekt naar de Europese Unie van

Ter gelegenheid van het verschiinen van haar

Boeddhisten.
Verder: de column van Jotika Hermsen

boek Tsomo's karma lezocht Kunzang
Choden onlangs ons land. Zij is de eerste
rom a n sch rijfster van Bhutan, waar leren lezen
en schrijven eeuwenlang alleen mogelijk was
in kloosters voor monniken.,eanette
Werkhoven praat met h aar.
ln Belgi€ kan een godsdienst worden erkend
als religieuze stroming, ook als de aanhangers niet in de een ofandere god geloven.
Peter Meijwes praat met Edel Maex, secretaris van de Eoeddhistische Unie van Belgi6,
over de aanstaande erkenning van het boed-

zon

13 sep OLANDE ANANDA
22.30 - 23.oo u De Nederlander Ruud Hammelburg leeft en
DE MIDDENWEC werkt al meer dan dertig jaar als monnik in
Sri Lanka onder de naam Olande Ananda.
Fred Cales sprak met hem over de situatie in
het land nu de burgeroorlog voorbij lijkt te
zijn, over de organisatie van de sangha en
over zijn ervaring als woudmonnik.

zat 19 sep OPENING HAN FORTMANN

dhisme.
Oefeningen uit het Tibetaanse boeddhisme
worden in Nederland onderwezen onder de
naam yantra-yoga. Het gaat om houdingen en
bewegingen, ademhaling en stem plus
visualisatie en meditatie. Agnes Sommer
bezocht een beginnersgroep.

zon 6 sep
22.30 - 23.OO U
DE MIDDENWEC

Batendragl

M IN
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r

5.oz

-

t

6.oo

u

DE ZEVENDE HEMEL

Centrum voor Mindfulness, gelieerd aan de
Rad boud U n iversiteit N i.jmegen, officieel
geopend met een symposium onder de titel
Mindfulness: clinical applications and neuro-

ESS

De Nijmeegse hoogleraar Henk Barendregt is
een van de drijvende krachten achter het
nieuwe Han Fortmann Centrum voor
Mindfulness, en de N i,imeegse onderzoeksgroep Mind-Brain-Mindfulness. Fred Cales
sprak met hem naar aanleiding van de conferentie en het symposium op ro en r2 september in het Han Fortmann Centrum. Op'tg
september zenden we een reportage van de

Het Fottmann instiluut

opening uit.

1

zst
-

5.O2

72 sep LEENT DE DHARMA ZICH VOOR
r 6.00 u
BUSINESS?

DE ZEVENDE HEMEL

Petra Hubbeling had een glansrijke carridre in
het bedrijfsleven en was daarnaast praktiserend boeddhist. Onlangs besloot ze om ook
haar werkende leven aan de dharma te wijden
en startte een nieuw bedri.lf: Boeddhisness.
Ze is actief op netwerken als Linkedln en
Twitter om haar boodschap uit te dragen.
Maar wat is die boodschap precies? En in
hoeverre leent de dharma zich voor business)
Marlous Lazal vraagt het haar.
ln de boekenrubriek praat Jacqueline Oskamp
met Nico Tydeman over een van de belangrijkste soetra's uit de zencanon: Hsin Hsin
Ming, in het Nederlands vertaald met

scientifc background, Marlous Lazal doet
verslag. Zie voor mindfulness ook 5 september in het rad io-overzicht.
Kunstenaar James Turreil werkt sinds r 977
aan ziin eigen observatorium in een enorme
krater in de Painted Desert van Arizona.
Dichter bij huis heeft hij een soortgelifk
project uitgevoerd in een duinpan bif
Kijkduin: het'Hemels Gewelf', waar het
Hollandse licht en de lucht geobserveerd
kunnen worden. Menno Bifleveld sprak met
beeldend kunstenaar Winnie Tessmacher over
haar lichtervaringen in de woestijn van
Arizona en bezocht samen met haar het
'Hemels Cewelf'.
ln een vorige uitzending droeg Han de Wit
voor uit eigen werk. Dit keer vertelt hij aan
Agnes Sommer wie zijn favoriete dichter is en
rom.
Verder: de column van Lam Ngo
waa

zon 20 seP TEKENS VAN
22.30

-

23.oo u

DE I\4IDDENWEG

o
G

d
a

q

RADIO
vervolg pag 4

LEVEN

Fotograaf Ceorge Burggraaff en schrijver
Roeland Schweitzer zijn al jaren bezig met het
internetproject tekensvanleven.nl dat zij in
zorz hopen te voltooien.
ln maandelijkse afleveringen werken zij aan de
klassieke taoistische tekst Tao Te Tjing:
Schweitzer vertaalt en Burggraaff levert er
beeld bij. Jacqueline Oskamp sprak met beide
heren.

Oorspronkelijke Geest.

Peter Meijwes bezocht het faarlijkse boeddhistisch feest in het Belgische Hoei. Daar
ontdekte hij dat de Boeddhistische Unie van

CENTRUM VOOR MINDFULNESS
Op ro september wordt het Han Fortmann

zot 26 sep WANDELEN IN VREUGDE
- r6.00 u Madelon Hooykaas is beeldend

15.O2

DE ZEVENDE H EMEL

Madclon Hooykoos

neemt de meest interessante sites onder de
loep.
Verder: de column van Ron Sinnige

kunstenaar

en boeddhist in de traditie van Thich Nhat
Hanh. Op eigen wijze begeleidt zij twee
dagen waarin loopmeditatie en het ontwikkelen van aandacht centraal staan. Ook wordt
er ruimte geboden om meditatieve ervaringen
te beschrijven in teksten, gedichten en haiku.
'De toekomst van het religieuze verleden' is
de naam van een grootschalig onderzoeksprogramma. De eerste bundel Religion,
Beyond a Concept is inmiddels verschenen
onder redactie van prof. Hent de Vries. Agnes
Sommer praat met hem over wat nu al een
standaardwerk is over de verschijningsvormen van religie in de zr e eeuw
Bijna wekelijks verschijnen er nieuwe
websites met dharma-talks, boeddhistische
muziek, forums, dharmakunst en nieuwties.
Marlous Lazal graasde het internet af en

zon 27 seP HET ZANDSPEL VAN MARTIN
22.30

-

23.OO u

DE MIDDENWEC

KALFF

Martin Kalff is religieweten schapper en boeddholoog. Als psychotherapeut maakt hii
gebruik van het door zijn moeder Dora
ontwikkelde Zandspel, een techniek die speciaal gericht is op kinderen. ln een kleine zandbak wordt een symbolische wereld gecrederd,
waarin allerlei onbewuste tendensen en
emoties aan het licht kunnen komen. Kalff
belicht de boeddhistische aspecten van het
Zandspel. Het kan helpen om te onthechten
en de identificatie met het ego los te latenl
omdat het spel na redere,arr," opga,or,!
wordt. Zandspel is dus niet alleen een vorm
van therapie, maar ook een techniek die kan
helpen bij de spirituele ontwikkeling.

TRAMONTANA OPENINGSFILM NFF UTRECHT
De z9e editie van het Nederlands Film Festival wordt op z3 september geopend met de
premidre van de speelfilm Tramontana van regisseur Ram6n Gieling. De film is een copro-

ductie van Pieter van Huystee Film en de BOS. Tramontana is volledig opgenomen in het
Noord-Spaanse dorp Cadaqu6s, waar de mythische en mysterieuze tramontana-wind het
dorp in de winter wekenlang teistert. 'Die angstaanjagende wind is geen aards verschijnsel,
maar een persoonlijke grief die iemand tegen ons heeft'zeggen de mensen in het dorp. Deze
teisterende wind, van over de Pyrenee€n, voert de kijker van beeld naar beeld, ,rn Perso]
naar personage en van verhaal naar verhaal.
Ram6n Cieling schreef zelf het scenario voor de film, die het verhaal vertelt van de scandaleuze liefde tussen de oudere Pepet Tremolls en de achttienjarige Rosa Campos de Amor,
tijdens de Fra nco-d ictatu u r. De Tramontana-wind mengt zich als een personage in de liefdesgeschiedenis, als een kwaadaardige vrouw zonder wie het leven geen enkele zin heeft. Een
raadselachtige zelfmoord op kerstavond vormt het slotakkoord.
De hoofdrollen worden vertolkt door de in zoo6 in Cannes bekroonde Spaanse actrice
Yohana Cobo en haar tegenspeler Lluis Soler. Regisseur Ram6n Cieling (t 954) studeerde in
-r976 al aan de Kunstacademie in Arnhem. Hij maakte vele korte en lange cinematografi sche
werken, zowel fictie als documentaire. ln zoo4 baarde Cieling veel opzien met de documentaire lohan C*,jff - En un momento dado. Yorig jaar is zijn film Joaquin Sabino - rg dias y 5oo
noches genomineerd voor een Couden Kalf.
Tromontana is tijdens het festival in een aantal bioscopen in Utrecht te zien. De kaartverkoop
gaat op'r september van start via de website van het festival. Het 29e Nederlands Film
Festival vindt plaats van z3 september tot en met z oktober zoo9. Kijk voor meer informatie
op www.fi lmfestival. n l.
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Programmablad voor Vrienden
va n de BOS

ZEN AND WAR

IN HOU D

Deze maand wordt op r8 oktober de film Zen and Wor uitgezonden bij de
BOS, en ook vertoond op het Buddhist Film Festival Europe. Filosoof,
publicist en zenbeoefenaar,an Bor leverde het idee aan voor de film.

r
televisie
Progra m m a radio

Zen and

Wa

r

Progra m m a
Vr ilka

a
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3,4

rtjes openingsfilm

BFFE

4 Op 5 oktober beleeft de film Zen and Wor van Alexander Oey zijn premidre op het 4th
Buddhist Film Festival Europe zoo9. De fllm grijpt terug op het boek Zen at \Var van Brian

lnner Voice op de internationole
filmfestivals

lrzr

Voice. een

film van de BOS

trtheatermaakster Meredith
Monk, wordt dit
najaar vertoond
op drie internation ale festivals: het
Canadese Festivol
Nouueau cindma
de Montrdal (7

t/m r8 okt.), het Mill

Valley Film

Festival (8 ti rlr r3 okt.), en het ir/exl
Wave Festival van de Brooklyn

Academy of Music (start 5 okt.).
Release onderwijs-DVD

op BFFE

Zondag 4 okt. wordt in De Balie in

Amsterdam de DVD Boeddhisme:
histori e, verdie pi ng en toepassi ng

gelanceerd. De

film is s peciaa

I

door de BOS
gemaakt voor
ffi
jongeren in het voortgezet onderwijs over vragen en behoeften van
jongeren zelf. Dit is een programma-onderdeel van het Buddhist
Film Festival Europe (BFFE), van 3
t/m 5 okt. lnfo: www.bffe.org
Koning Aop a{Een vogel op ste*
water op Cinekid
De BOS coproducties Koning Aop
en Een vogel op sterk water worden

vertoond op het
Cinekid festiva l.
Het internatio.
nale fi1m", tv- en
N

ieuwe

Mediafestival voor de jeugd vindt
plaats van 14tlm 23 okt. Meer
info: www.cinekid.nl

Victoria. Dat bracht na het verschijnen in r997 de westerse zenwereld in rep en roer. Het
deed namelijk uit de doeken hoe zenboeddhistische monniken en hun 'verlichte' meesters in
woord en daad betrokken waren bij de door Japan gevoerde oorlogen van r895 tot 1945. De
misdaden die toen werden begaan evenaarden die van de Nazi's. De steun van de zenschool
staat natuurlijk in flagrante tegenspraak met de boeddhistische boodschap van mededogen.

Menselijk appel
Maar de kern van de film is wat mij betreft een andere: (en dat was ook het idee dat ik
Alexander indertijd influisterde) de rode draad door dit visuele verslag van de actieve
betrokkenheid van de zenschool bij de Japanse gruweldaden gedurende de eerste helft van
de vorige eeuw is namelijk de eenvrouwsactie van lna Buitendijk. Zij is de persoon die in de
film gevolgd wordt. Als zenbeoefenaar is zij gehuwd met een man die nog dagelijks liidt
orider zijir ervaringen in het jappenkamp waat hij als kind geinterneerd was. lvleer darr wie
ook onderging zij het dilemma waarvoor het boek ons stelt. Hoe, vraagt zij zich af, kon de
leer van de Boeddha zo misbruikt worden) Het toenmalige zen-establishment meende
namelijk in het boeddhisme een rechtvaardiging van het oorlogsgeweld te zien.
lna schreef brieven over haar tweestrijd naar verschillende hedendaagse zenmeesters, en
ontving aangrijpende antwoorden terug. Die correspondentie sorteerde uiteindelijk meer
effect dan het boek, dat juist als een aanval op de zenwereld werd ondergaan. lna's schreeuw
om aandacht was daarentegen een menselijk appdl. Over dat menselijke, al te menselijke
gaat de film: zenleraren die ook niet goed raad weten met het verleden en oprecht hun
excuses aanbieden. Want hoe verlicht we onszelf ook wanen, zijn we niet allemaal in staat
om in tilden van terreur en oppressie een loopje met de waarheid te nemenl

Zenkussen
Zo noopt de film tot zelfreflectie. ln plaats van met het vingertje naar anderen te wijzen,
doen we er dus goed aan ons afte vragen hoe serieus wij de opdracht tot compassie nemen.
Wat zijn onze motieven eigenlijk om op een zenkussen plaats te nemen) Misschien toch
ook, of primair, om er zelf beter van te worden. Om vervolgens onder de druk van geweld te
zwichten. Een zentraining blijkt in elk geval niet garant te staan voor de moed om niet te
zwichten. Maar misschien kan ze er wel toe bijdragen om de eigen zwakte wat meer onder
ogen te komen. En het eigen weggestopte geweld.

)on Bor

zon 4 okt DE KRACHT VAN EEN OPEN VRAAG

'l2.oo uur, NED 2
herhaling zot 'to okt
o9.5O uu r, NED 2

Elizobelh

Mottis"Namgyel

Regie/camera/montage: Jurgen Gude
dactie: Babeth M. VanLoo

/

/

interview: Michaela Haas

Meyerowitz, [,4angala Shri Bhuti

Lengte: 3o min.
/ eindre-

met: Elisabeth Mattis-Namgyel, Dzigar Kongtrul Rinpoche, Jampal

/

geluid: Sasha Dorje lvleyerowitz

/

met dank aan:Tatjana

@ een Boeddh stische Omroep Stichting Productie 2oo9

/

Elizabeth Mattis-Namgyel woont in het totaal verlaten Crestone, Colorado, omringd door
weidsheid en beren. Ze studeerde z5 iaar de Dharma onder begeleiding van haar leraar en
man, Dzigar Kongtrul Rinpoche, die ze ontmoette in Nepal. Mattis-Namgyel werd zijn eerste
Westerse student. Ook toen ze moeder werd, kreeg ze het voor elkaar om iarenlang retraite
te doen. Dit zonder dat haar zoon Jampal, nu zo jaar, daar met gemengde gevoelens aan
terugdenkt. Tegenwoordig begeleidt ze zelf mensen in langere retraites, en is vaak op reis
om les te geven. Samen met haar man schreef ze verschillende boeken, en inmiddels leg ze
de laatste hand aan haar eigen 6oek The Power of on open question. ln dit boek komen ook de
moeilijke kanten van het volgen van een vajrayanaleraar naar voren. Er is een koan die zegt
dat je je leraar altijd als perfect dient te zien. Elizabeth heeft dit in de praktijk wel anders
ervaren.

do

I

okt BUDDHA'S LOST CHILDREN REVISITED: RETURN TO
Lengte: 59 min.
23.55 uur, NED 2 TH E GOLDEN HORSE TEM PLE
Regie/scenario: Mark Verkerk

RenC Heiinen, Sar

Verkerk

/

met: Phra Khru Bah Neua Chai Kos tto, Khun Mae Ead en a le novicen van de

/

Tempel van het Couden Paard

/

producent: Ton Okkerse

/

eindredactie: Babeth M. VanLoo

t Charoenyuenyaw / geluid: Ward Hensel..ars /

montage: Helen Deiachaux, Mark Verkerk

Henselmars

/

/

/ camera: Mark Verkerk,

line producer: Ken Streutker / voice over: Mark

muziek: Somtow Sucharitkul, Bernhard Joosten, Ward

geluidsnabewerking: Ward Henselmans / vertaling: Karin van der Beek

/O

2oo9 EMS FILIVS

/

BOS

Buddha's Lost Children Revisited is het vervolg op de succesvolle documentaire Buddha's Lost
Children uit 2006. Verborgen in de heuvels, in de Gouden Driehoek van Thailand, ligt de
'Colden Horse Temple'. Met gevaar voor eigen leven voert de boeddhistische monnik Khru Bah
samen met de jonge novicen strijd tegen drugsmisbruik in de omliggende bergdorpen.
Regisseur Mark Verkerk maakte de film Buddha's Lost Children over deze bijzondere monnik en
zijn pupillen. Op veler verzoek keert hil nu terug om te kiiken hoe het Suk, Pan Saen en de
kleine, altijd vrolijke Boontam is vergaan.
Samen met sister Mae Ead en de jonge novicen blilft 'tif germonnik' Khru Bah met ziin grote
geest en beperkte middelen werken aan sociaa l-cu ltu rele kwesties bij de bergvolken zoals
I
drugsmisbruik, prostitutie en gebrek aan scholing. Daarbi.i ontmoet hij nog steeds veel weerstand; er is zelfs een poging gedaan om hem te vergiftigen. We maken ook kennis met de
dochter van Khru Bah die met engelengeduld de allerarmsten les geeft en een leven in de
bewoonde wereld opgeeft voor het werken in de tempel.

zon 18 |kt ZEN AND WAR

'l2.oo

uu r,

NED 2

herhaling zat 24 okt
o9.3O uuI NED 2

Regie/camera: Alexander Oey

Lengte: 6o min.

/ r.et: lna Buitendiik, Harada Shodo Roshi, Rev. Horio, Thomas Kirchner, Kei'itsu

Hosokawa Roshi, Kono Taitsu Roshi, l\rlasaharu Hishiki
Jansen

/

montage: Chris van Oers

Thomas Kirchner en Jan Bor

/O

/

/

eindredactie/producent: Babeth M. VanLoo

line.producer: Tetsu ltano / vertaler: l,,4ari Myachi

/

/

geluid; Benny

met medewerking van:

een Boeddhistische Omroep Stichting productie 2oo9

ln het begin van de twintigste eeuw voerde Japan een aantal oorlogen waarbij het
gruwelijkheden beging die niet onder deden voor die van de Nazi's in de tweede wereldoorlog. ln r998 kwam het boek Zen at War uit, waarin uitvoerig beschreven werd hoe boeddhistische monniken actief deel hebben genomen aan deze oorlogen. Niet alleen vochten ze
mee, ze doneerden ook geld waarbii ze zelfs in staat waren om straaliagers aan het leger te
geven. ln de film Zen ond War spreekt een aantal boeddhistische zenmonniken in Japan zich
voor het eerst uit over de collaboratie van hun voorgangers, daartoe uitgenodigd door lna
Buitendijk via brieven. Hoe was het mogelijk dat gewaardeerde zenmeesters zich met oorlog
voeren bezig hielden?

zat 3 okt 4TH BUDDHTST FrLM

Een andere kritiek luidt: 'niet-boeddhisten

FESTTVAL

5.o2 - 5.oo u EUROPE
DE ZEVEN DE H EI\,I T Een van de films op het BFFE is Kindness, a
letter from Tibet van Clementine Ederveen. Zij
volgde Tsering Jampa van de lnternational
Campaign for Tibet tijdens acties rondom de
Olympische Spelen en dramatiseerde het
verhaal van haar jeugd en vlucht uit Tibet.
ln Light of Asia (r879) beschreefde Engelse
auteur Edwin het leven van de Boeddha in
dichtvorm. Het was een belangrijke inspiratiebron voor de gelijknamige openingsfilm
van het BF FE.
Kindness, o letler Jron
Tibet Met een druk op de knop een beter levenl
Psycholoog Matthieu Vaessen van het Brain
Balancing lnstitute Alpha Up werkt met 'Brain
State Condition ing'.
Verder: de column van Varamitra
r

maken toch ook kunstl' lmago en kritiek
laten zich moeilijk rijmen met Trungpa's visie
dat kunst maken een manier is om het hart
van het leven binnen te gaan. (Zie ook
www.boedd histischeom roep.n l/
teru gn aaraf)

r
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zon 4 okt zEN OF HET KONTJN rN ONS
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22.30

23.OO u

DE MIDDENWEC
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zot 17 okt 50 IAAR TIPA: COLOURFUL TIBET
- r 6.00 u Tot 24 oktober toert de voorstelling Colouful

5.o2

DE ZEVENDE

H

E I\,I

EL

BRErN

'Hoe komt het dat we het zo moeilijk vinden
zoiets simpels als zen op elk moment te belichamen, zelfs als we het hartstochteliik
willenl' Dat vraagt Tom Hannes zich af in zijn
nieuwe boek Zen of het koni.jn in ons brein.

er:rl<iill
zat 10 okt BOEDDHISME EN BASKETBAL
r 5.oz - r6.oo u
Marco van den Berg was bondscoach
DE ZEVENDE HEMEL

Breng me
de nelushoorn

van het
Nederlands basketbalteam en neemt zelden
een blad voor de mond. Hij is bovendien selfmade boeddhist en probeert daarvan iets
over te dragen op zi,n team.
Nico Tydeman bespreekt Breng me de neus-

hoorn van de Amerikaanse zenleraar John
Tarrant. Het illustreert hoe koans reguliere
denkpatronen op hun kop kunnen zetten.
Met als resultaat: momenten waarop verlichtin g mogelif k wordt.

zon 18 okt TERUG NAAR AF (2)
22.30

-

23.OO u

DE MIDDEN\UEC

t

'vang de os'

zot 24 okt
- r6.00 u

r5.o2

DE ZEVENDE HEMEL

verlichting soms geillustreerd met een soort
stripverhaal. ln de twaalfde eeuw tekende de
Chinese meester Kakuan tien illustraties over
een os en zijn menner, voorzien van verzen.
jiun Hogen Roshi licht het verhaal van De
Tien Ossen toe.
Verder: de column van Jotika Hermsen

zon 11 okt TERUG NAAR AF (r)
22.30

-

23.Oo u

DE MIDDENWEC

-

-

OPEN

RUIMTE, WAARNEMING EN MAGIE
Deel z van een driedelige serie over dhar-

makunst, door Sarah Marijnissen. Zie ook rr
oktober, en boeddhistischeomroep.nl/
teru gn aa raf.

ln de zentraditie wordt de weg naar de

4{

Tibet van het Tibetan lnstitute of Performing
Arts door ons land. TIPA werd in r959 door
de Dalai Lama opgericht om de eeuwenoude
Tibetaanse muziek, theater en dansvormen te
behouden en jonge musici te stimuleren hun
cultuu r te blijven uitdragen.
Zenleraar Raoul Destr6e en mental golfcoach
Ceert Vroege bedachten een cursus om
golfers meer rust, concentratie en plezier in
hun spel te laten ervaren. Maar gaan we ook
beter golfen door te mediteren) De zenleraar
en de coach denken van wel.
De Thaise monnik Mettavihari bracht het
theravadaboeddh is me naar Nederland. Na
zijn dood in zooT was het voor Buddhavihara
in Landsmeer lastig om een opvolger te
vinden. Maar inmiddels is die er: Pramaha
Chamreon.
Verder: de column van Lam Ngo

DE HOUDING

VAN DE KUNSTENAAR
Chogyam Trungpa ontwikkelde een heel eigen
kifk op kunst, kunst maken en de relatie
tussen de kunstenaar en de samenleving:
dharmakunst. Rond dit begrip hangt een
nogal soft imago van 'alles mooi en lieflijk'.
vetvolg pag 4

RADIO

SPOEDCU RSUS VERLICHTINGI
Tijn Touber schreef onlangs het boek
Spoedcursus Verlichting. Tegen de Volkskrant

zei hi.i: 'lk heb niet zo heel veel met het boeddhisme. lk mis er de romantiek van het leven
zelf. Boeddhisten willen vooral een einde aan
het lijden maken, en er nooit meer in terugkeren.' Maar hoe raak je verlicht zonder boeddhisme)
ln Amsterdam wordt op r o oktober het 25jarig bestaan gevierd van Huis op het Spui,
Centrum voor Spiritualiteit. Kees Waayman en
Han de Wit spreken er over'Mystiek in de
praktiik van alledag'. Wat houdt mystiek
precies in, hoe verhouden christelifke en
boeddhistische tradities zich en hoe kan
mystiek in het dagelijks leven worden
toegepast)
ln een Limburgse grot staat al bijna een eeuw

lang het wellicht eerste volledig in Nederland
vervaardigde boeddhabeeld. Het is uitgehouwen in natuursteen en nog nooit
verplaatst.
Verder: de column van Ron Sinnlge

zon 25 okt rERUG NAAR AF (3) - 23.OO u voRMGEVT NG, PERSOON

22.30

DE MIDDENWEC

zat 31 okt THE BEST FRIEND
r

5.oz

-

r

6.oo

u

DE ZEVEN DE HEMEL

LTJKH ErD

De Birmese monnik Ashin Kovinda was
vorige maand in Nederland ter gelegenheid
van de oprichting van een nieuwe afdeling
van 'The Best Friend', een door monniken in
r 999 opgerichte ondergrondse ontwikkelingsorganisatie die zich richt op educatieve
projecten in Birma, in de vorm van leeskrin-

EN DISCIPLINE

gen.

Deel 3 van een driedelige serie over dharmakunst, door Sarah Marijnissen. Zie ook rr
oktober, en
boedd h istischeom roep. n l/terugn aaraf

Ani f inba Palmo bezocht sinds de jaren
zestig vele plaatsen die verband houden met
het leven van Padmasambhava - ook wel de
tweede Boeddha genoemd omdat hii in de
negende eeuw het boeddhisme vanuit lndia
naar Tibet bracht.

AniJinba Polma

Chdglam hungpo

LiEht of Asia

LAATSTE VRTf KAARTf

ES

vooR oPENTNGSFTLM

o

BFFE 2oo9
Er zijn nog vrijkaartjes beschikbaar voor Light of Asia, de openingsfilm van het BFFE zoo9.
Deze Duits/lndiase speelfilm uit 1925 over het leven van Boeddha, is onlangs geheel
gerestaureerd door het British Film lnstitute. ln het historische Path€ Tuschinski te
Amsterdam zal deze historische film live begeleid worden door muziek van 'The lndian
Music Circle'.
Voor dit spektakel zi,in bi,i het ter perse gaan van deze BOSwijzer nog vrijkaartjes beschikbaar! Via onderstaande link kunt u deze reserveren. Exclusiefvoor leden van de stichting
Vrienden van de BOS.
www.boedd h istischeom roep. n l/vrijkaarte n

NOVEMBER 2oo9
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BOEDDHISTISCHE

OMROEP STICHTING

HIMALAYA ALERT

Program mablad voor Vrienden

van de BOS

INHOUD

Dat de poolkappen smelten is inmiddels bij nagenoeg jedereen bekend. Talloze wetenschapI
pers onderzoeken de gebieden op aarde waar het ijs smelt, om er achter te komen wat er
2, ) nog te redden valt. Bernice Notenboom (45) is een zeer actieve klimaatjournaliste die zich
3.4 inzet om het publiek op de hoogte te brengen van de laatste ontwikkelingen. Als eerste
Nederlandse vrouw bereikte ze de Zuidpool, en vanuit Croenland en vanaf de Noordpool
stuurde ze videoverslagen. ln deze gebieden constateerde ze aan den lijve hoe het met de
aarde staat en vroeg ze wetenschappers naar de laatste feiten.

Himalaya Alert
Programma televis ie
Progra m m a rad io

Beots, Bockpacks Q Boeddha
Ook deze maand staan er weer
twee nieuwe video's op de website
Beats, Backpacks a1 Boeddha. Op

wf

beatsenboeddha.nI runt

u

alles lezen, horen en zien over hoe

de beatgeneratie onlosmakelijk is
verbonden met het boeddhisme.
Beats, Backpacks Q Boeddha is een

samenwerking van de BOS en
Submarine.

N ieuwe generatie
Afgelopen voorjaar bezocht Bernice het Himalaya-gebergte. Op weg naar
de top van de Mount Everest ging ze op bezoek bij de plaatselijke bevolking en enkele kloostergemeenschappen. Ook in de Himalaya smelt
namelijk ijs en sneeuw: bergmeren lopen vol, en een paar dorpen zijn al
weggevaagd door overstrom in gen.
8e,1,.. Nat.tlbii.l
3ei1,..
Nat.,lbni.t Momenteel maakt Bernice een uitgebreide tour langs de Nederlandse
middelbare scholen, om de nieuwe generatie in te lichten over de gevolgen van de wereldwijde klimaatverandering. Daarnaast worden er in het Museon te Den Haag objecten
tentoongesteld die Bernice in de smeltende gletsyers heeft gevonden.

Algemene lede nvergoderi ng BUN
De algemene Iedenvei"gaderirrg van
de Boeddhistische Unie Nederland

t4 november.
Vooratgaand is er 's

.-i.. a;-.
. /ffi, ;

' lft
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is oP
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ochtends het svmoo-
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slum \Jeloven
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Boeddha. Sprekers uit

versch illende boeddhistische trad i-

:ffi : .1""?"'Jl?li,l i" 1i",,,,
sche religiesl' en'ls toevlucht
nemen een soort geloofsbelif den is

of bekering)' Het symposium is
ook toegankelijk voor niet BU N-

Directe gevolgem
Op verzoek van de BOS ging filmmaker Mark Verkerk (Buddha's lost Children) mee de Himalaya
in. Samen met Bernice, een cameraman en enkele sherpa's beklom hij de Mount Everest tot
zesduizend meter. Het resultaat is de film Himalaya Alert, zg november te zien bij de BOS.
Verkerk: 'Mijn interesse werd meteen gewekt, omdat ik het publiek de directe gevolgen van
de klimaatverandering zou kunnen tonen. We horen veel over dit onderwerp, maar meestal
blijft de informatie abstract en wetenschappelijk. Zeker in Nederland, waar we er nog geen
directe gevolgen van ondervinden. ln de Himalaya is dat heel anders. lk heb met eigen ogen
gezien hoe ingrijpend de veranderingen zijn voor de bevolking.'
Dorpsbewoners in het dal van de Mount Everest vertelden hem over het ot van de bergboeren die er al eeuwen werkzaam zijn: 'de winters zijn warmer geworden, en de laatste drie jaar

valt er in de wlntermaanden veel minder neerslag: de moesson is verschoven. Hierdoor
regent het in andere maanden juist te veel in 66n keer, waardoor grote delen van de oogst
verloren gaa n.'

leden. lnfo:

www.tinyu rl.co m/n ajaarsoverleg
Toewijding van Mathieu Ricard op
i

nte r natio

n

al e festivo ls

Deze maa nd
zal de BOSprod uctie De

toewijding van

Matthieu Ricard
op twee internatio

na

le festi-

vals vertoond
worden: op het Asiatica Film
Mediale in Rome (3r okt-7 nov) en
op het Melbourne Buddhist Film
Festival (3o okt-r nov).

Zegening
De sherpa's die Notenboom en Verkerk begeleidden op hun expeditie bezoeken altiid de
lama van de Khumbu-vallei, in het bergdorp Pangboche op 38oo meter hoogte, alvorens de
Mount Everest te beklimmen. Ook de lama gaf zijn mening over global warming: 'de manier
van leven van de mens is niet meer in harmonie met de natuur. De enige oplossing is
volgens hem om het respect voor de natuur te herstellen.'
Verkerk vertelt: 'Je komt in een gebied waar niemand woont, ver weg van de bewoonde
wereld, het is puur natuur waar je in rondloopt. lk werd compleet overweldigd, en voelde hoe
klein de mens is. Tegelijkertijd sta je tegen die gigantische bergen aan te kijken, en besefje
dat het allemaal heel snel aan het veranderen is. Wanneer je een oude foto van de Himalaya
ziet, realiseer le je dat het eeuwenlang zo is geweest, met overal sneeuw en ijs. Maar nu
smelten de gletsjers overal: sommige wetenschappers beweren dat er in het hele gebergte
over 4o jaar geen sneeuwvlok of ijspegel meer te vinden zal zijn.'

Himalaya Alerl is een initiatief van de oecumenische organisalie Stichting aikos in samenwerking
met het ministerie van VROM. www.himalaya-alert.nl / www.museon.nl

zon 7 nov ZAZEN N U
l3.oo uur, NED 2
herhaling zot 7 nov
o9.5O uur, NED 2

Lengte: 52 min.

Regle/productie/camera/geluid:

Madelon Hooykaas

/ ffet:

van Bukkoku-ji, Obama, Japan / eindredactie: Babeth M. VanLoo / montage/mixage: Ceert Braam / teksten: Dogen
Zen)i I fragmenti 'Portret van een fotografe' (NOS) van L. Steenbergen lrgTz) I kalligrafie Roshi Harada Shodo /
met dank aan: Roshi Sama Harada Tangen, Somyo-san, de monniken en nonnen van Bukkoku-li, Obama, Japan,
Nico Tydeman, Belenda Yamakawa, Rumiko Hagiwara

Abt

Roshi Harodo Shodo

Roshi Sama Harada Tangen, de monniken en nonnen

I

@ zoog een Boeddhistische Omroep Stichting productie

Beeldend kunstenaar, filmmaker en zenboeddhist Madelon Hooykaas verbleef in 197o enige
tijd in een Japans zenklooster. Ze was de eerste westerse vrouw die toegelaten werd in dat
klooster en kreeg uiteindeli.jk ook toestemming om er foto's te maken. Dit resulteerde in het
fotoboek Zozen, gepubliceerd in Nederland, Duitsland en de Verenigde Staten. Biina veertig
jaar later keert zij terug naar fapan en doet een filmisch verslag van haar ervaringen tiidens
het verblijf in Bukkoku-ji, een Soto-Zen tra in ingsklooster in Obama. ln deze unieke film
neemt de kijker deel aan het dageliiks leven in dit traditionele klooster. Bil de verschillende
onderdelen van de film ziin teksten geplaatst van Dogen Zenji (rzoo-r253), de grondlegger
van de Soto-zenschool. Abt en zenmeester Roshi Harada Tangen, die al 85 jaar is, geeft zifn
visie op het leven: 'You and me not seperate, everything is one, only one root.' ln Mei zoto
verschijnt bif uitgeverij Ankh-Hermes het boek ZAZEN NU over dit klooster met foto's en
dagboekaa nteken in gen van Madelon Hooykaas, een essay van Nico Tydeman en teksten

I

Dogen Zenji.

don tz nov KONING AAP bij z@ppelin cinekid festiva!
rr.o5 uur,

NED 3
(ipv ueo z)

Regie: Floris-lan van Luyn

/

Lengte: t7 min.

met: Lola Tee, Kamtat Liu, Trudi Klever, Tjyying Liu, Ciam Kwee, ieroen Op de Beeck

/

I bureauproductie BOS: Marc Thelosen / uitvoerend producent: Elwin Looiie / producenten: Floor Onrust, Sanna Fabery de Jonge / camera: StefTijdink, NSC / geluid: Rik Meier / geluidsontwerp: Boon &
Booy / montage: Natha ie Alonso Casale / muziek: Dani6l Hamburger / mixager Alex Booii / kleurcorrectie: AVP, lsabell
eindredactie: Babeth M. VanLoo

Brockmanr / G) Famiiy Afia r Fiims / BOS 2oo9
Anna en haar Chinese opa begrijpen elkaar zonder dat ze elkaar goed kunnen verstaan.
Samen met Koning Aap gaan ze op reis om een oplossing te vinden voor datgene wat ze alle
twee niet waar willen hebben: opa is moe, ja, opa gaat dood.

zon

'l2.oo

15 nov DE LERAAR DER LERAREN
NED 2 N A M DA K

_ LOPON TENZIN
Lengte: 59 min.

uu r,

n"n"':;:,:',:,;i,r#

niil:";ffiilfi"-:,::i,T#J;::::
Guadarrama,

:;:il1::il::lllli,"l)ilii;:::Jil[]::l'"'

Dimitr Ermlkova, Ani Sherab !(angmo /

Oey, Bernd Wouthuysen

/ geluid:

eind redactie/prod

u

cent: Babeth lvl. VanLoo

Leon van Sprakelaar, Martijn van Haalen

/

/

montage: Chris Teerlnk

o

camera: Alexander

/

muziek: Ceorge

Schouten / mixage: Michael Sauvage, Warnier Studio / kleurcorrectie: JefCrosfeld, Loods & Lumen / met dank aan:
Triten Norbutse klooster Nepal, Kenpo Tempa Yungdrung, Florens van Canstein, Leonides Cuadarrama, Shenten
Dargyd Ling klooster Frankrijk, lsabelle Cantona

I

@ 2cng een Boeddhistische Omroep Stichting produstie

Ver v66r Boeddha Sakyamuni leefde Tonpa Shenrab, stichter van de b6nreligie. Deze leer heeft
wortels in onder andere het Tibetaans sjamanisme en er wordt gezegd dat b6n achttienduizend
jaar oud is. Edn van de grootste leraren binnen de Yungdrung bdn-traditie is Lopcln Tenzin
Yohgdzin Lopoh Tenzin Nomdak zn
Leonidcs cuadornmo

Namdak. ln de jaren zestig jaren doceerde hij aan de Oxford University in Engeland. Door ziin
enorme expertise van dzogchen, de leer van de grote perfectie, en zijn persoonlijke overdracht
wordt deze voor westerse leerlingen toegankelijk gemaah. Ook de Dalai Lama heeft dzogchenonderricht van de Lop<in gevolgd. B<in werd door toedoen van de Dalai Lama enkele iaren geleden erkend als de vijfde boeddhistische traditie van Tibet.
De Lop6n flibetaans voor'leraar') heeft de bonleer na zijn vlucht uit Tibet verspreid via Nepal
en lndia naar Europa en Amerika. ln zijn klooster in Frankrijk houdt hij regelmatig zomerretraites. Tijdens zijn onderricht geven diverse leerlingen hun visie weer op het sleutelbegrip van de
leer: het herkennen van de 'natuur van de geest'. Caandeweg wordt duidelijk hoe de Lop6n hun
leven op ingrijpende wilze heeft verrijkt. Recentelijk leeft de Yungdrung bdn-traditie - verrassend genoeg - ook op in Mexico. Een gedreven Mexicaanse ondernemer zoekt de Lop6n op in
zijn basisklooster te Kathmandu. Hij maakt ons deelgenoot van de wijze waarop de heldere
wijsheid van deze leraar hem aangezel heeft tot het ontplooien van talriike initiatieven.

TELEVISIE

vervots

woe 25 nov BABA bij Filmlab
15.25 UUr,

NED 2

Regie: jeroen van Velzen

/

eindredactie: Babeth i,4. VanLoo
Maden

/

Lengte: z6 min.

met: Babudas, Kedarnath

/

vertalingi Rohini Lartius

/

uitvoerend producent: Tobias Wilbrink

camera: Michel lJzerman

/

/

geluid: Robil Rahantoeknam

mixage: Robil Rahantoeknam

/

colorist: Anne Boyle

/

I

/

coproducenti BOS

/

-r,ontaget Tim van der

@ AHK/NFTA 2oo9

Baba is 76 jaar en leeft in een handgemaakte kar. Deze kar duwt hij, tussen zijn rituelen door,
enkele meters vooruit. Het ritueel dat Baba meerdere uren per dag uitvoert heet 'dandavat

parikrama'. Het houdt in dat Baba zich in volle lengte uitstrekt op de grond, een steentje bij

zijn handen plaatst en vervolgens weer opstaat. Deze handeling herhaalt hij rr keer, met nl
verschillende stenen. Daarna mag hij zich pas naar voren verplaatsen, met een afstand die
precies overeenkomt met de lengte van ziin lichaam. Tijdens dit ritueel richt Baba zich tot
Krishna, die de Cod is van de berg Coverdhan, waar omheen hij zijn ritueel uitvoert. Per dag
legt hij een afstand van dertig meter af op de weg die rond de heilige berg loopt. Om de hele
weg afte kunnen leggen heeft hij drie tot vier jaar nodig. Baba is vastberaden om deze route
te blijven herhalen tot aan zijn dood. Bij iedere steen die hij op de grond legt, is hil een
stukje dichter bij zijn einddoel: het bereiken van verlichting.

zon 29 nov HIMALAYA ALERT
l2.oo uur,

NED 2

herhaling zat

S dec

Lhakpa Sherpa, Mingrna Yanjii Sherpa

NED 2

montage: Helen Delachaux

o9.2O uu r,

Regie/scenario: Mark Verkerk

redactie: Babeth

/

Lengte: 5o min.

met: Bernice Notenboom, Walter Laserer, Pradeep Mol, Lama Ceshe, Tshering

/

camera: Rend Heijnen, Mark Verkerk, Thomas Arnold, Walter Laserer

/

/ vo ce over: Bernice Notenboom / geluid & nabewerking: Ward Hense mans / eindM. VarLoo / producent: Ton Okkerse / O 2oo9 een coproduct e van E l\,'l S FILMS & Boeddhistische

Omroep Stichting

Benice in volle

&
^rLe

De afgelopen drie jaar bracht klimaatjournaliste Bernice Notenboom verslag uit vanaf de
hotspots van klim aatvera ndering: het noordpoolgebied en de Zuidpool. Ze ondernam expedities door Siberie, door Croenland en naar de Noordpool. Ook was ze de eerste Nederlandse
vrouw die de Zuidpool bereikte, per ski. Dit jaar ligt haar focus op een ander gebied waar de
klimaatverandering merkbaar is: de Himalaya. De gletsjers van deze bergketen waar bijna
alle grote rivieren van Oost-Azid hun oorsprong vinden, smelten in hoog tempo. Ruim r,5
miljard mensen zijn van dit smeltwater afhankelijk. Dit voorjaar bezocht Bernice de plaatuiltusting
selijke bevolking en enkele kloostergemeen sch appen. Vervolgens beklom ze de Mount
Everest, en aanschouwde daarbij bergmeren die door het smeltwater dreigen te overstromen:
een verschijnsel waardoor enkele dorpen al zijn weggevaagd.
Regisseur Mark Verkerk (Buddho's Lost Children) ging mee met Bernice Notenboom en filmde
een groot deel van de expeditie. Onderdeel hiervan was een bezoek aan de lama van de
Khumbu vallei, aan wie alle klimmers een zegening vragen alvorens de Everest te bestijgen.
De film geeft een actueel beeld van een snel veranderend gebied: Het gezaghebbende onderzoeksinstituut IPCC beweert dat er over veertig jaar geen sneeuw of ijs meer te vinden is.
Himalaya Alefi is opgedragen aan Sherpa Lhakpa Nuru, omgekomen bij een lawine tijdens
deze expeditie in de Khumbu ijsvallei. Bernice Notenboom en gids Walter Laserer overleefden deze lawine ternauwernood.

ZON 1 NOV LAND OF NO BUDDHA
Richard Hayes is nog tot eind november

Richod Hal.s

Nu

matahoogleraa r Boeddhistische Studies aan

de universiteit van Leiden. Hij is quaker 6n lid
van de VWBO, maar vooral een kritische geest,
zoals blijkt uit zijn boek Land of No Buddha en
de vele postings op zijn blog City of Friends,
waarin hij de bij- en goedgelovige westerse
boeddhist niet spaart.

zat 7 nov 20

JAAR TrBET SUPPORT GROUP
Eind
r6.00
u
oktober vierde de Tibet Support Group
DE ZEVENDE HEMEL haar twintigjarig bestaan met een receptie in
r5.o2

EZ

5n

Amsterdam. Tijd voor een terugblik, maar
ook voor de vraag hoe moed te houden in
een zo uitzichtloze situ atie.
Frans Coetghebeur trad af als voorzitter van
de Boeddhistische Unie van Belgie en maakte
de overstap naar Europa. Wat wil hii op dit
niveau voor het boeddhisme gaan bereiken?
Dirk Arnoldus maakt boeddhistisch meubi-

lair: meditatieba n kjes, lessenaartjes en tafeltles: 'mijn bewondering voor de zuiverheid

RADIO
veruolg pag 4

van hout en de minimale vormgeving blijken
overeen te komen met Shibui, een zenbegrip.'
Verder: de column van Varamitra.

zon E nov GESAR MUKPO OVER TUTKU
22.30

-

23.OO u

DE M IDDENVEC

Cesor Mukpo

veroorzaken. Boeddhisme en'geweldloze

communicatie' (zoals ontwikkeld door
Marshall Rosenberg) bieden bruikbare adviezen voor bewustwording en gebruik van taal.
Naar aanleiding van de Heart Shrine Relic Tour
een gesprek met initiatiefnemer Simon

Filmregisseur Cesar Mukpo, zoon van de
Tibetaanse leraar Ch6gyam Trungpa, is een
tulku, een reincarnatie van een belangrijke
Tibetaanse meester. Wat betekent dat als je in
het Westen bent opgegroeid en geen ambities
hebt om zelf ook leraar te worden I Hoe kom
je tegemoet aan de vervvachtingen die men
van je heeft? Gesar Mukpo maakte een zeer
persoonlijke film over dit thema: Tulku, die de
BOS volgend jaar zal uitzenden.

ffendar) de Boer.
Han de Wit duikt weer in zijn boekenkast om
Een teliek uit de Heolt
Shrine Relic Tour

een favoriete gedichtenbundel te bespreken.
Verder: de column van Lam Ngo.

zon 22 nov WANOELEN MET KRISHNAMURTI
'r

zot 14 nov EEN LASTIG LICHAAM
5.o2 - 5.oo u Veroni Steentjes is een mooie vrouw.
1

DE ZEVENDE

H

EMEL

Henri Borel

22.30
Ze

brengt haar leven echter liggend door en
heeft voortdurend pijn. Toch mediteert ze, zo
goed en kwaad als het kan. Een verhaal over
lichaam en geest.
ln de boekenrubriek: Henri Borel (r869-1933),
die lange tijd als tolk in China verbleef en als
ambtenaar voor Chinese aangelegenheden in
Nederlands- lnd i€. Voor De Gids schreef hij
enkele artikelen over Lao Tszu en Kwan Yin,
die nu via internet weer toegankelijk ziin.
Tijdens de'Tibet Art Movement', eind vorige
maand in Weesp, verzorgde kunstenaar Tashi
llorbu een workshop waarin deelnemei's in
6€n middag leerden hoe een traditioneel
Tibetaans boeddhagezicht te schilderen.
Verder: de column van.lotika Hermsen.

zon

15 nov

loH N cAGE EN

-

23.oo u

De Amerikaan .lohn Cage geldt als een van de

IDDENWEC

meest invloedrijke componisten van de twintigste eeuw ln de jaren zestig raakte hij geinteresseerd in het zenboeddhisme. Muziek als
pure klank komt volgens hem het best tot
haar recht als ze bevrijd is van de wil van de
componist. ln dit programma ondermeer
fragmenten waarin Cage vertelt over zen, het
belang van bewustwording en openheid. Ook
gaat hij in op de essentie van haiku.

22.30
DE

M

DE

M

23.OO u
IDDENWEC

'Krishnamurti in Ommen' beschrijft een
rondwandeling door het landschap waar in
de jaren twintig en dertig de zogeheten
sterkampen werden georganiseerd. Mensen
uit de hele wereld werden aangevoerd om er
te kamperen en met elkaar te filosoferen
de betere wereld die met de komst van
Krishnamurti zou aanbreken. Een wandeling
langs historische plekken.

cf

kishnamuni

zot 28 nov
r

5.oz

-

r6.oo

u

DE ZEVENDE HEMEL

BEVRTID

lE

DEMON EN

Tsultrim Allione is een van de weinige
vrouwelijke lama's en heeft eeuwenoude
Tibetaanse wijsheid vertaald naar een praktische methode: een vijf-stappen plan om jezelf
te bevrijden van negatieve emoties, angsten
en slechte gewoonten.
Keramist Vladimir Radovic - beter bekend als
Dorje - laat zich inspireren door de OostAziatische tradities. Als enige buiten f apan
werkt hij met een m icro-organ ismentechniek, waaraan een zuiverende werking

ZEN

ffi;::::E:TIitil i.ilii":;t1,11

o

Hogeschool Zuyd in Maastricht biedt een
cursus aan over de ontwikkeling van het boeddhisme in Zuid-Oost Azi€. Wat bezielt deelnemers om daar r 5o euro voor neer te tellenl
Verder: de column van Ron Sinnige.

zon 29 nov GELOVEN IN BOEDDHA

zat 21 nov
- r6.00 u

15.o2

DE ZEVENDE

H EI\4 EL

VREDE VERWOORDEN

-

duidelijk hoe afhankelijk we als mensen van
elkaar zijn. Communicatie kan die band

Een verslag van het najaarssymposium van
de Boeddhistische Unie Nederland op r4
november in Utrecht. lmpressies en
gesprekken met organisatoren, sprekers en

versterken, maar ook verwijdering en pijn

deelnemers.

De grote vraagstukken van deze

22.30

tijd maken

DE

M

23.OO u
IDDENWEG

DECEMBER 2oo9

JOArgAng 1O - nr

11

BOSWttZER
BOEDDHISTISCHE

OMROEP STICHTIIJC
Progra m m ablad voor Vrienden
van de BOS

IN HOU D
Beatmaa nd bij de BOS

Programma telev sie
Program ma rad io

BEATMAAN D

Btl DE BOS

Deze maand staat bij de BOS voor een groot deel in het teken van de beot generation. De
beats, volgens sommigen de 'godfathers van de backpackge neratie' namen het boeddhisme
I als grote inspiratiebron om 'te vertrekken, gewoon om onderweg te zijn'. Op radio, televisie
en internet wordt de vraag gesteld: wat houdt de relatie tussen de beots en Boeddha precies
3,4 in, en hoe is deze tot stand gekomen)

Troost

Buddhist Youth
Festivol zoog
Van z7 december tot en

met

'r jan

uari organi-

Shambhala in h"t Oritl"
Heidelberg het Buddhist Youth
Feslival. Op het vijfdaagse internationale festival voor jongeren van r 635 jaar ku nnen verschillende

Q

workshops, lezingen, debatten en
vieringen worden bijgewoond. lnfo:

www.youth.sha

m bh

ala.info

ln de winter van r953-54 duikelde Jack Kerouac een exemplaar op van Henry David Thoreau's
Walden 1854). Hij raakte bij het lezen van de geprezen 'gids voor eenvoudig leven' zeer gelnspireerd door Thoreau's analyses van lndiase filosofie,
met name de Bhagavad Glta. Het lezen van Walden en
later van boeddhistische leerstellingen markeerde een
nieuw tijdperk in het leven van Kerouac. Het markeerde
ook een nieuw tijdperk in Amerika: Kerouac's bewustwording van het boeddhisme wakkerde soortgelilke zoektochten aan bij andere leden van de beat generotion, en van
hippies in de jaren zestig. Kerouac wendde zich, wanhopig
over een verloren liefde en teleurgesteld omdat zijn manuscripten niet gepubliceerd werden, tot
Thoreau en boeddhistische teksten. Precies zo hebben jonge Amerikanen, ontgoocheld door
Amerika tijdens de Koude Oorlog, troost gevonden in Kerouac's The Dharma Bums f958).

)i

Sleutel

Dagpo Lafia
Rinpoche geeft
lezingen
Op t 9 en zo decem ber
geeft Dagpo Lama
Rin poche een tweedaagse lezing in Haarlem met het
thema 'een boedd h istische aanpak

;illffi i, ff [,; Ti,i?iiJ 1,L'
stabiliteit en vreugde in ons leven,
ook in moeilijke tijden. lnfo:
www. kada

m ch o li ng. n

?;-"

^.

I

lnterview met
John Doido
Loori online

De geboorte van ae'oeat generation wordt vaak gedateerci op r3 oktober r955 toen in cie Six
Callery in San Francisco een po€zievoord racht werd gegeven - een lezing die volgens de
aankondigingen 'free satori' (gratis spiritueel inzicht) beloofde. Hier droeg Allen Cinsberg voor
het eerst zijn profetische en dreigende gedicht Howlvoor. Wat het werk van de vroege beats
verenigde, en hen als een beweging definieerde was niet zozeer de gemeen sch appelijke politieke houding of zelfs een gezamenlijke literaire stijl, maar een duideliike spirituele zoektocht
naar een 'nieuw bewustzijn'. Deze zoektocht was het meest uitgesproken bij Kerouac en
Cinsberg, maar ook William Burroughs schreef dat hij op zoek was naar iets: 'Sinds mijn jeugd
was ik op zoek naar een geheim, naar een sleutel waarmee ik de toegang tot basiskennis kon
krijgen, en antwoorden op enkele fundamentele vragen', schreefhij in Naked Lunch (t 959).
Kerouac voelde zich aangetrokken tot het boeddhisme omdat het in plaats van het lijden en
de dood te ontkennen, deze juist durft te accepteren. Meer nog: door de oorsprong te
zoeken van lijden en dood, bood het boeddhisme ook een weg naar transcendentie. 'Celuk
bestaat in het besefdat alles een geweldige, vreemde droom is,' schreef hij in r95o in
Lonesome Traveler. ln deze boeddhistische leerstellingen vond Kerouac, en een generatie met
hem, een spiritueel kompas.

Van leunrstoel naar zitkussen

Afgelopen 9
oktober is John
Daido Loori

Het boeddhisme was niet helemaal nieuw voor Amerika. Voorgaande generaties maakten al
rond het eind van de achttiende eeuw kennis met het boeddhisme door de handel met
China. Aan het begin van de negentiende eeuw kruisten boeddhisten het pad van
Rosh i, de abt
Amerikaanse missionarissen. Toch nam men lange tijd het boeddhisme niet serieus genoeg
van Zen Mountain Monastery in
om daadwerkelijk met ziin beoefenaars van gedachten te wisselen. Hier kwam verandering in
Mount Tremper, New York overletoen de beats de publieke interesse in het boeddhisme wekten, in een Amerika waar nog weinig
den. Hij was een van de meest
Engelstalige boeddhistische teksten en leraren waren. Een van de gevolgen was dat er steeds
invloedrijke pioniers van zen in het meer dharmacentra en sangha's werden opgericht. Op deze manier sloegen de beats een brug
Westen. ln zoo8 werd hij gefilmd
tussen het vroege tijdperk van 'leunstoelboeddhisme' en het hedendaagse boeddhisme, dat
in gesprek met Meredith Monk,
tegenwoordig gewoonlijk een formele instelling is met een meditatieruimte en een leraar.
over de relatie tussen beoefening
Kyk de komende maanden voor Jilms, documentaires, rad toprogra m ma's en achtergronden over de
en kunst. Bekilk het gesprek:
beat generation op www.beatsenboeddha.nl
www.boedd h istischeom roep. nl/

daido

Bron: Big Sky Mind: Buddhism ond the Beat Cenerution; Stephen Prcthero, lntroduction. Met donk aan Ceei van de Wetering.

zat

S dec HIMALAYA ALERT

9.3O uur, NED 2
(eerder vertoond op zon zg nov)

Regie/scenario: Mark Verkerk

/

Lengte: 5o min.

met; Bernice Notenboom, Walter Lasere( Pradeep Mol, Lama Ceshe, Tshering

Lhakpa Sherpa, tulingma Yanjii Sherpa

/

camera: Rene Heijnen, Mark Verkerk, Thomas Arnold, Waiter Laserer

/

/ voice-over: Bernice Notenboom / geluid & nabewerking: Ward Herselmans / eindM. VanLoo / producent: Ton Okkerse / O 2oo9 een coproductie van EMS FILMS & Boeddhistische

montage: Helen Delachaux
redactiei Babeth

Omroep St chting

De afgelopen drie jaar bracht klimaatjou rnaliste Bernice Notenboom verslag uit vanafde
hotspots van klim aatvera ndering: het noordpoolgebied en de Zuidpool. Ze ondernam expedities door Siberie, door Croenland en naar de Noordpool. Ook was ze de eerste Nederlandse

Bemice in volle uilrusting

zat

vrouw die de Zuidpool bereikte, per ski. Dit faar ligt haar focus op een ander gebied waar de
klimaatverandering merkbaar is: de Himalaya. De gletsjers van deze bergketen waar biina
alle grote rivieren van Oost-Azie hun oorsprong vinden, smelten in hoog temPo. Ruim 1,5
miljard mensen ziin van dit smeltwater afhankeli,ik. Dit voorjaar bezocht Bernice de plaatselijke bevolking en enkele kloostergemeen schappen. Vervolgens beklom ze de Mount
Everest, en aanschouwde daarbij bergmeren die door het smeltwater dreigen te overstromen:
een verschiinsel waardoor enkele dorpen al zijn weggevaagd.
Regisseur Mark Verkerk (Buddha's Lost Children) ging mee met Bernice Notenboom en
filmde een groot deel van de expeditie. Onderdeel hiervan was een bezoek aan de lama v!
de Khumbu vallei, aan wie alle klimmers een zegening vragen alvorens de Everest te bestijgen. De film geeft een actueel beeld van een snel veranderend gebied: het gezaghebbende
o nderzoeks instituut IPCC beweert dat er over veertig jaar geen sneeuw of ijs meer te vinden
is. Himalaya Alert is opgedragen aan Sherpa Lhakpa Nuru, die om het leven kwam bij een
lawine tijdens deze expeditie. Bernice Notenboom en gids Walter Laserer overleefden deze
lawine ternauwernood.

S dec THE MOURNING FOREST

24.15 Uur,

i\iEo 2

herhaling zat D dec
07.25 uu( NEO 2

Regielscr pi: Naomi Kawase

7 mer: Yo ch ro Saito, Kanako

Lengte: 9z min.
iv1asr..rcja,

Machiko Ono, Shigeki Uda, Maklko Watanabe

producent: Christian Baute, Shunji Dodo, Naom Kawase, Hengameh Panahi / camera: Hideyo Nakano
Shigetake Ao, Vincent Mauduit, David Vranken

productie:

Ce

/

montage: Tina Baz, Yuji Oshige

/

/

/

geluid:

rnuziek: N4asamichi Shingeno

/

luloid Dreams, Parijs; Centre National de la C nematograPhie (CNC) / O 2oo7 Kumie lnc. Celluloid

Dreams Productions

- Visual Arts College Osaka
ln een klein verzorgingstehu is woont de 7o-jarige Shigeki. Hij is licht dement en kan
nauweliiks praten. Machiko, een jonge verpleegster, heeft de verzorging van Shigeki op zich
genomen. Beiden dragen ondanks hun leeftijdverschil het verlies van een naaste met zich
mee: hij van zijn vrouw, zij van haar kind en echtgenoot. Ceen van hen heeft dat verlies oA
verwerkt. Op de 33ste sterfdag van ziin vrouw - het jaar waarin volgens het boeddhisme J
ziel definitief naar het hiernamaals vertreh - besluit de bejaarde man het graf van zijn vrouw
voor de laatste maal te bezoeken. Op een uitie ontsnapt hij aan de aandacht van Machiko en
trekt het oerbos in. Zij vol6, uit plichtsbese{ maar geleideliik merkt ze dat de dwaaltocht
voor hen beiden het rouwproces kan helpen afsluiten. De personages verdwalen in het bos,
maar vooral in hun eigen traumatische herinneringen. Deze emotionele film is doordrongen
van boeddhistische symboliek en gaat niet alleen over het rouwproces van twee mensen, maar
ook over liefde en de dunne scheidslijn tussen leven en dood. Voor deze film keerde de Japanse
filmmaakster Naomi Kawase terug naar haar geboortegrond in het Nara-gebied in f apan.

zon 13 dec CHANCE OPERATIONS
12.OO UUr,

NED

2 Camera/regie; Robert

herhaling zot tg dec
o9.2O UUr,

NED

Plane', James Poppitz.

Jan Smit5

/

met:

Ed

Lengte: 6o m in.

White,Mark Sink,40 Love-rapper Hazel, Kero, Cenpo Roshi, artists'Picture

/ eindredact e: Eabeth M. VanLoo / geluid: Mark Witte / montage: Robert lan Smits, Chris

van

2oo9 een Boeddhistische Omroep productie

2 Oers / productle: Airport Film / BOS / muziek: Don Funcken / O
Deze film is een persoonlijk verslag van wat het betekent om onderweg te zijn en verbeeldt de

speciale gemoedstoestand die alleen ontstaat bij degene die reist om het reizen zelf. Deze
verhoogde staat van bewustzijn - het'ioie de vivre' dat zo dynamisch wordt beschreven in de
klassieker On The Road van ,ack Kerouac - vormt de inspiratiebron.
Filmmaker Robert Jan Smits reisde een maand door de VS via Detroit, Chicago, Denver, Salt
Lake City en San Francisco. Hij onderzocht ofde on bevooroordeelde en avontuurliike levensstijl van On the Road nog steeds bestaat in het Amerika van vandaag. De film kijkt met de
geest van toen naar de tijd van nu. Net als in On The Road werd tijdens het filmen vrijwel niets

van tevoren gepland, en zoveel mogelijk aan het toeval en de inturtie overgelaten. ln het
verlengde van Smits' reis liggen de levensinstelling van de beat generation en de boeddhistische visie op het leven, die beide een perfecte basis vormen voor precies die manier van reizen.

zon 27 dec DUBBELUITZEND

'I2.OO uu r,

NED 2

27 dec om 72.oo u
herhaling zat 2 jan
o9.2O UUr,

NED 2

ANNE WALDMAN

ING: MICHAEL MCCLURE /

TOUCHING THE EDGE: MICHAEL MCCLURE
Regie, camera en montage: Alexander Oey

/

geluid: Benny Jansen

met dank aan: Mlchae McClure en Amy Evans McClure

/ O 2oo9

/

Lengte:3omin.

prod ucer t/eind redacteu r: Babeth M. VanLoo

/

een Boeddhistische Omroep productie

M ichael McClure is een beatdichter van het eerste uur. ln r 955 gaf hii zijn eerste optreden op
het beroemde evenement in the Six Gallery in San Francisco. Op dat moment had hii nog
niet door dat hij samen met Allen Ginsberg, die op dezelfde avond zijn beroemde gedicht
Howl voorlas - Jack Kerouac zat in de zaal -, en anderen zoals Lawrence Ferlinghetti en Gary
Snyder de spreekbuis van een generatie zou worden. Hij dacht dat de mensen geshockeerd
zouden zijn als ze hun po6zie zouden horen maar het tegendeel was waar. Nu kun je zeggen
dat ze de wegbereiders van de protestgeneratie van de jaren '6o werden. McClure kwam in
contact met de rockgroep The Doors en was de beste vriend van zanget Jim Morrison
gedurende de laatste jaren van diens leven. De spirituele dimensie van de beatgeneratie was
bif alle leden aanwezig. Geinspireerd door het boeddhisme keken zij liever naar AziE dan
naar Europa. McClure drukt in zijn dichtbundel TouchingThe Edge zijn fascinatie uit voor het
onbenoembare en de natuur. We zien hem gedichten voordragen, ook die nog niet uitgegeven zijn. Op een concert in Golden Gate Park in San Francisco ter ere van de veertigste
verjaardag van Woodstock treedt hij op met zijn oude vriend Ray Manzarek van The Doors.

Michoel
McClure

M.Clure, Dllon, 6insberg

zl

dec om 12.jo u
herhaling zot 2 jan
09.5O uu r,

NED

2

AN N E WALDMAN
Camera/reg e : Robert jan Smits

/

Lengte: 3o m in.

eindredactie: Babeth M. VanLoo

/

geluid i Mark Witte

Srrits, Chrisvan Oers / productie: A rport Film & BOS / muzek: Don Funcken

lA

/

montage: Robert Jan

zoog een Boeddhistsche

Omroep productie

Anne Waldman is behalve dichteres ook activiste. Ze is jonger dan beatdichters als Michael
McClure en Allen Cinsberg, al noemde laatstgenoemde haar zijn'spirituele echtgenote'.
Waldman is geboren en getogen in New York. We zien haar tijdens een optreden in The
Bowery Poetry Club, bii het door haar opgerichte St Mark's Poetry project en bij de repetities
van een toneelstuk geregisseerd door Judith Malina (The Living Theatre). Ook bezoekt ze het
Shambhala Center, dat onder de bezielende leiding stond van haar leraar Ch6gyam Trungpa
Rinpoche met wie ze ook werkte in Naropa University in Colorado. Verder leidt ze ons rond
in een tentoonstelling over Mandala's in The Rubin Museum of Art. ln haar werk klinkt haar
boeddhistische achtergrond luid en duidelijk door. Haar nieuwste bundel Manatee/Humanity
heeft als centraal personage de zeekoe, een bedreigde diersoort. Voor Waldman is het essentieel om zich bezig te houden met milieukwesties en haar werk valt te beschouwen als
activistische po6zie.

'r

zot S dec
- r 6.00 u

5.o2

DT ZEVENDE HEMEL

Tsjirske

Jonten

TIBETAANS BOEDDHISME VROUW.
oNVRTENDELtJK?
Een pittig gesprek met Tenzin Palmo over de

Een gesprek met de heren Loomans en

Hartman, bedenkers van de formule. Verder:
de column van Varamitra.

macht van mannen (monniken) in Tibet, en
de hardnekkige weigering van belangriike
zon 6 dec
leraren om vrouwen als gelijkwaardig te zien.
22.30 - 23.oo u
Dichteres Tjitske Jansen kreeg onlangs de
OE M IDDENWEG
Anna Bijnsprijs. Ze was heel even in
Nederland voor interviews, maar vertrok snel
weer naar Schotland waar ze in een boeddhistisch klooster woont. De winkelketen
Buddha to Buddha is zowel in Belgi6 als
RADIO
Nederland een succes. Wat is het geheiml
veruolg Pag 4

tu
m
ffi

JEFF FOSTER OVER NON-DUALrrErr
Non-dualiteit verwijst naar de vrijheid en de
verlichting die altiid volledig aanwezig zijn,
juist midden in het leven, maar kennelijk
worden genegeerd door de zoekende mens in
diens wanhopige, levenslange zoektocht naar
'iets meer'. Onlangs verscheen van Foster
een nieuw boek: Azr Extroordinary Absence.

zat 12 dec
15.02 - 16.00 u
DE ZEVENDE HEMEL

DE PREDIKANT EN HET BOEDDHISME
Predikant Marco Luijk is geinteresseerd in het
boeddhisme van Thich Nhat Hanh en met

zon 20 dec ZEN 49: BEAT & BOEDDHA lN
22.30

-

23.OO u

OE MIDDENWE6

name diens nadruk op het hier en nu.
Volgens hem is de christelijke preoccupatie
met het hiernamaals onterecht. Voor onze

maandelijkse boekenrubriek bracht Nico
Tydeman een bezoek aan de bibliotheek van
instituut Kern in Leiden. Deze zal door

Btonzcn druok uit de
Tang dynotlie

bezuinigingen binnenkort opgaan in de
collectie van de u n iversiteits bibliotheek. ln
het Provinciehuis te Antwerpen is een bijzondere tentoonstelling te zien over de Chinese
Tang dynastie (5r8-9o7). Sculpturen en
andere kunstvoorwerpen getuigen ervan hoe
het boeddhisme er een ongekende bloei
beleefde. Verder: de column van Lam Ngo.

ZEN

zon

-

openlilk liet blijken gelnspireerd te zijn door
het boeddhisme. Kunsthistorica Helen
Westgeest schetst de relatie tussen zen en de
Europese beeldende kunsten. Meer:
www.beatsen boeddha.nl

zat 26 dec DHARMA BUMS: BEAT & BOEDDHA
- 16.00 u IN AMERIKA

r5.o2

13 dec DOROTHEA FRANCK OVER KUNST
23.OO u

DE MIDDENWEC

EN SPIRITUALITEIT
ln het kader van 'de maand van de spiritualiteit' gaf Dorothea Franck in november lezingen over Dzogchen en over de raakvlakken
tussen kunst en spiritualiteit. Een gesprek
met haar over de relatie tussen Dzogchen,
beeldende ku nst en literatuur.

&

Boeddha. Over hoe in Europa het Oosten in
Duitsland begon en het boeddhisme zich
verspreidde via tropische reizigers, boogschietende samurai en mystiek bevlogen
psychologen. Het Duitse ZEN 49 was in
t9 Europa de eerste groep kunstenaars die
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Boeddha. Een collage van teksten, interviews,
muziek en om gevingsgelu iden rondom de
vraag waarom in de jaren vijftig Amerikaanse
schrijvers en kunstenaars met een overmatige belangstelling voor seks, drugs en jazz
geinteresseerd raakten in het boeddhlsme en
dan met name zen, Aan het woord komen
onder andere schrijfster Hettie Jones,

'zennie' Michael Hotz en biogger Levi Asher.
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r 5.o2 - 16.00 u vR rlH E rD
DE ZEVENDE HEMEL

Ramo de Boer werkt met verslaafden. Jezelf
bevri,iden van verslaving is volgens hem geen
kwestie van wilskracht, maar van de bereidheid

onder ogen te zien wat je bent gaan geloven
over jezelf en .je af te vragen of dat 'zelfbeeld'

Romo de Boer

wel klopt. H ij helpt verslaafden ontdekken wat
de functie van hun verslaving is en hoe ze
ermee kunnen werken. Componiste Sinta
Wullur is van Chinees/lndonesische afkomst.
Dankzij een speciaal gebouwde gamelan
volgens westerse toonschaal combineert zij
West en Oost. Voor de oorspronkelijke gamelan
schreefze de liederenserie Ten Bulls, gebaseerd
op de plaatjes van de os uit de zentraditie.
fustine Mol over zencoaching, ontvrikkeld door
Kire Landfald uit het onderricht van diverse
spirituele leraren zoals Marshall Rosenberg,
Thich Nhat Hanh, A.H. Almaas en Osho.
Verder: de column van Jotika Hermsen.

Drukker Alistair Johnson legt uit waarom de
beatschrijvers geen generatie vormen. Meer:
www. beatsenboedd ha. nl
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Academie, het lndische verleden, ruimdenkende geestelilken en rebellie. Over boeddhisme als avontuur en ontsnapping uit de
verstikking. Met de Cobratentoonstelling in
het Stedelijk Museum in r949 beginnen de
roerige jaren vijftig. Op de tonen van 78toeren platen van Babenzele pygmeeen-

muziek werd Nederland tot ontzetting van
velen geconfronteerd met nieuwe vormen
van schilderen en dichten, waarin ook zen
een rol speelde. Cobra en de vijftigers vormden de opmaat tot de popularisering van het
boeddhisme in Nederland. Meer:

www.beatsenboedd ha.n
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