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SPIRIT
Nirvana yan stort op Spirit z4
Afgelopen r 6 december was de
qerste uitzendinq van de BOS op

I

Gesar Mukpo, filmmaker uit Canada ziet er uit als een doorsnee westerse jongen. Maar het
bijzondere is dat hij de levende incarnatie is van een Tibetaanse leraar. Op zi.f n derde kreeg
hij daarom de titel 'tulku'. Mukpo, een zoon van Ch6gyam Trungpa Rinpoche, is de reincarnatie van de leraar van zijn eigen vader. Die leraar was .lamgon Kongtrul Rinpoche. Mukpo
maakte een film over wat het betekent om de reincarnatie van zo'n leraar te zijn.

themakana.ispiri, 14

Deze maand is de uitzending van
ons programma Niruana op zo
januari te zien via de kabel en op

internet. Kijk voor meer informatie
verderop in deze BOSwijzer, en op
www.s piritz4, n I

Sc h ijn we rpe rs
De tulku-traditie is meer dan achthonderd jaar oud.
Reincarnaties van Tibetaanse leraren werden altijd binnen
Tibet geboren, totdat deze leraren ook in het Westen les
gingen geven. Kort daarna werden ook de eerste tulku's in
het Westen geboren. Dit bracht integratieproblemen met
zich mee: de westerse tulku zit vaak ingeklemd tussen de

Jamgon Kongtrul

Ri

npache,

gereincarneerd als Cesar Mukpo

omgeving waarin hij
opgroeit en de eeuwenoude traditie die hij voortzet.
De film die Mukpo - nu 36 - maakte heet eenvoudigweg Tulku. Mukpo zocht vier 'lotgenoten' op, net
als hi.jzelf westerse reincarnaties van tulku's. ln de
film doen ze hun verhaal, en intussen vertelt
Mukpo over zijn eigen leven in het Westen. Hier
staat hii namelijk onophoudelijk in de schijrrwerpers
Aesar Mukpa mel zijn dochiet
als iemand die bijzonder en monumentaal zou
moeten zijn. Toch weet hij niet zeker of hij werkelifk de reincarnatie van een Tibetaanse leraar
is, maar daar zit hij niet mee: 'ook als ik geen tulku ben, kan ik van de unieke positie die mij
gegeven is gebruik maken om zoveel mogelijk mensen te inspireren, en een positieve
bijdrage leveren aan deze wereld.'
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De themawebsite Beats, Backpacks

Soeddho

tgurr,o

wordt voortdurend
met extra audro- en

videomateriaal over de relatie
tussen de beat generation en hel.
boeddhisme. Deze maand
verschijnen uitgebreide versies van
onze radio-uitzendingen over de
beots, aangevuld met interviews.
Ook staat de film Chance
Operotions, die Rob Smits onlangs
in Amerika maakte voor de BOS,
op de site:
www.beatsen boeddh a. n I

Nog maar pas is hi.j bezig om zijn boeddhistische achtergrond juist te benadrukken in zijn werk
als filmmaker. ln het verleden werkte hij als regisseur van videoclips en maakte enkele hiphopvideo's. Zijn volgende grote filmproject is gebaseerd op het boek Born in Tibet, geschreven
door zijn vader. Het boek vertelt hoe Trungpa werd geboren op de Tibetaanse hoogvlakte,
herkend werd als tulku en een intensieve opleiding kreeg in het klooster. Ook beschrijft het zijn
avontuurlijke vlucht uit Tibet eind jaren vijftig. Trungpa was toen negentien aar, en leidde een
groep van tweehonderd man door de bergen, onder zware omstandigheden: voedseltekort,
sneeuwstormen en kou. Wat het verhaal voor Mukpo zo 5ijzonder maakt, is dat zijn vader altijd
positief is gebleven, terwijl er genoeg reden was voor wanhoop.
.f

Escapisme
Cesar Mukpo gaf begin oktober een lezing op de achterbandag van de BOS. ln de lijn van
zijn vaders no-nonsense bestseller Cutting lhrough spiritual materialism merkte hij op hoe
westerlingen zichzelf vaak heel interessant vinden omdat ze boeddhist zijn. 'Het zit me erg
dwars dat mensen zich boeddhist noemen omdat ze een paar keer per jaar een boeddhistisch evenement bijwonen. Maar als je denkt dat je alleen maar boeddhist kan zijn door
intens te mediteren en trainen, dan is dat weer escapisme uit je dagelijks bestaan.' Net als
ziin vader is hij niet bang om zijn eigen leven kritisch onder de loep te nemen, en daar
controversiele uitspraken over te doen. 'Soms vraag ik me af of ik Liberhaupt wel boeddhist
ben. lk doe veel 'onboeddhistische'dingen, en zie allerlei tekortkomingen aan mezelf.
Misschien maakt dat me juist wel boeddhist. lt's a very unglamourous thing.'
Tulku is z4 januari om n.oo uur te zien op Nederland z (herhaling jo januari,

9.

jo

uur).

zat 2 jan
o9.2O UUr, NED 2
herhaling yon zon z7 december
2 jan om og.2o u
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ICHAEL MCCLU

WAKE-UP CALL OF A POET: ANNE WALDMAN
Regie/camera/montage: Alexander Oey
dactie: Babeth lvl. VanLoo
Center, Rubin Museum

/

Lengte:3omin.

met: Anne Waldman, Judith [,4alina, Pat Steir, Stacy Szymaszek

/ geiuid: Benny lansen /

ofArt New

muziek: Ambrose 8ye

/

RE

/ eindre-

ftret dank aan: Judith Malina, Shambhala

York, the Bowery Poetry Club, the Poetry Project at St. Mark's Church

/@ 2oo9

BOS

Portret van dichteres en activiste Anne Waldman. Ze is een generatie jonger dan beatdichters
als Michael McClure en Allen Ginsberg, al noemde laatstgenoemde haar ziin'spirituele
echtgenote'. Waldman is geboren en getogen in New York. ln haar werk klinkt haar boeddhistische achtergrond luid en duidelijk door. Voor Waldman is het essentieel om zich bezig te
houden met milieukwesties en haar werk valt te beschouwen als activistische po€zie.
2

Jan om o9.5o u TOUCHING

THE EDGE: MICHAEL MCCLURE

Regie/camera/montage: Alexander Oey
producent/eindredactie: Babeth

Lengte:30min.

met: Michael McClure, Amy Evans McClure, Ray Manzarek

/

l\y'. VanLoo

/

geluid: Benny lansen

/

/

met dank aan: Terry Riley, Amy Evans McClure,

/ O 2oo9 BOS
Michael McClure is een beatdichter van het eerste uur. ln r955 gaf hij zijn eerste oPtreden oP
het beroemde evenement in the Six Gallery in San Francisco. Hij dacht dat de mensen
geshockeerd zouden zijn door zijn poezie, maar het tegendeel was waar: ze wilden meer.
Samen met Allen Cinsberg, Lawrence Ferlinghetti en Cary Snyder markeerden ze het begin van
de Amerikaanse protestgeneratie. Geinspireerd door het boeddhisme keken de beats liever n^ar
Azi6 dan naar Europa. ln dit programma wordt aandacht besteed aan zi,n dichtbu ndel Toucll
The Edge. Hierin druh McClure zijn fascinatie uit voor het onbenoembare en de natuur.
Boots Hugheston

zon 70 Jan WINTER

12.32 UUr,

herhaling
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NED 2

jonuari

09.52 UUr,

NED

FLOWER

Lengte:56 min.

Regie/prod uctie/ s cript: Alessandra Populin

camera: Andrea Cavazzuti lgeluid: Cui Shan

montage: Anna Jurasz

productie: Tailsfilm, Mibac ministero dei beni cultu-

/ met: Li Rong Mei /
/ commissioning editor: Babeth VanLoo /

2 rali, BOS i muziek: Riccardo Ciagni,
Parry

/

kleurcorrectie: Paola Rotasso

Ny'aurizio Rizzuto

/

/

mixage: Marco Mauti, l\y'arbea Studio

/

/

voice"over: Jacelyn

met dank aan: Elsa Manenti, Pietro Fortuna, Agnese Fontana, Edoardo Fracchia,

Valeria di Bitonto, Margaret Scaramella, Francesco Ventura, Ugo Baistrocchi, The High lnstitution of Phisical Education

di shanghai, Mr. cao, China wushu Federation, Li Fon Mei

/ O Tailsfilm 2oo9

Li Rong Mei, wereldkampioene Wushu Kung-Fu, woont in Zwitserland. Ze werd geboren in
China in een gezin dat enorm leed onder het maoistische regime. Als jong meisie zong ze
voor de partij en dankzij haar buitengewone gedrevenheid en sportieve vaardigheden werd
ze eerst toegelaten tot de prestigieuze Shanghoi School of Physical Education, en vervolgens
tot het Chinese nationale Wushu-team. Miljoenen jonge Chinese atleten wedijveren om deze
plaatsen. De toelatingseisen zijn zeer streng en vereisen ijzeren discipline. De terugkeer van
Li Rong Mei naar China voert via haar dagboek naar haar oorsprong. Het is een reis naar het
hart van haar cultuur en de filosofische basis voor haar discipline wordt onthuld. Ze,bezol)
familieleden, haar vroegere taoistische leraren, boeddhistische schrijnen, voormalige
teamgenoten, de sets van vele beroemde films over oosterse vechtkunst en ambtenaren van
de alom aanwezige Communistische Partii. Tegen deze achtergrond van transformatie, de
persoonlijke en professionele gebeurtenissen in het leven van de 'Winterbloem', worden de
fundamentele aspecten belicht van de cultuur en de geschiedenis van het land zoals die zich
de afgelopen veertig jaar hebben ontwikkeld.

zon

24

Jan TU LKU

'l2.oo uur, NED 2
herhaling zal 30 jan

Regie/scenario: Gesar Mukpo

Lengte: 5z min.
/

met: Gesar Mukpo, Dylan Henderson, Ashoka Mukpo, Dzongsar Khysentse RinPoche,

/ producent: Kent [4artin / eindredactie BOS: Babeth M.
o9.3O uur, NED 2 VanLoo / camera: Pablo Bryant, Ethan Neville / geluid: fames Hoagland, Pablo Bryant / geluidsontwerp: Alex Salter /
Wyatt Arnold, Ogyen Trinley Dorje, Reuben Adrian Derksen

montage: Rohan Fernando, Ethan Neville

/

met dank aan: Diana Mukpo, Mathieu Ricard, Dzigar Kongtrul Rinpoche,

Rablam Rinpoche, Joudi Westman, Ceniveve Adolphe, Kevin Arnold, Angie Dillon-Shore, Anna en Chokyi

/O

2oo9

National Film Board ofCanada, BOS

Drie jaar oud was Cesar Mukpo toen hil als een van de eerste westerlingen werd herkend als
een tulku - de huidige incarnatie van een boeddhistische meester. Hij probeert er zijn hele
leven achter te komen wat dat nu echt betekent. Tibetaanse leraren, waaronder Gesar's vader
Chdgyam
Trungpa Rinpoche, kwamen vanafde iaren '6o naar het Westen. ln het midden van
G.tor Mtkpo

de jaren '7o begonnen zii Westerse kinderen te herkennen als tulku's. Een systeem dat 8oo jaar

Dzongsot Khyehlse Rinpoche, Mukpo's leraar

lang had gezorgd voor spirituele macht en autoriteit in de Tibetaanse samenleving werd opeens
getra n spla nteerd naar een volslagen andere cultuur.
ln deze buitengewoon persoonlijke documentaire gaat Cesar op pad om andere tulku's te
ontmoeten. Jonge mensen die worstelen om de moderne cultuur waarin ze zijn geboren en de
oude Tibetaanse cultuur van waaruit ze zijn herboren te verenigen. Tijdens zijn reizen door
Canada, de Verenigde Staten, lndia en Nepal ontmoet hij vier andere tulku's die vat proberen te
krijgen op de betekenis van dit diepgaande dilemma.

PIRIT

Woensdag zojonuari om 2o.3o uur wordt de tweede uitzending van Nirvana vertoond op het
digitale televisiekanaal Spiritz4. Niruana is het nieuwe programma van de BOS op dit thema'
kanaal.

ln deze uitzending zal de tweede aflevering te zien zijn van Art meets science in a
changing economy. ln deze reportageserie komt de relatie tussen kunst, wetenschap,
economie en spiritualiteit aan bod. Ditmaal met fohn Cage, ohn Chamberlain, Huston Smith
en llya Prigogine. Daarna is de documentaire Leven van de wind te zien, waarin twee jonge
mannen toelichten wat sport en meditatie voor hen met elkaar gemeen hebben. ln iedere
aflevering van Nirvana wordt tevens teruggeblikt op recente evenementen en festiviteiten, en
zullen er gesprekken zi)n met verschillende boeddhisten.
,f

Nirvona is elke derde woensdag van de maand om 2o.3o uur te zien op Spiritz4. Het
programma is tegelijk met de TV-uitzending op het themakanaal, ook online te bekilken op

www.spiritz4.nl.
ln de komende uitzendingen zullen er nog drie afleveringen van Afi meets Science le zien zijn,
met onder andere Sogyal Rinpoche, H.,1. Witteveen, Rupert Sheldrake, Fritjof Capra en Francisco
Varela.
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zat g jan
5.oz - r 6.oo u

DE ZEVEN DE

H

shakuhachispeler Ray Jin. Del Silencio bestaat
uit Frans Moussault op basklarinet, Oscar
Cano op didgeridoo en Ton Akkermans op

Oscor Cano

22.34

-

21.oO u

DE MIDDENWEC

Nico Tydeman bespreekt De bronnen van

KYOTAKU

De Oostenrijker Tilo Burdach is een van de
belangrijkste leerlingen van Koku Nishimura,
stichter van de Tani-school in Kyoto. Daar
bespeelt men de kyotaku, een shakuhachi
met een grote lengte en diameter en zonder
lak aan de binnenkant, die Nishimura op
basis van oude voorbeelden opnieuw introduceerde en bouwde.

als leerlingen de kans om wat afstand te
nemen tot de problematiek van het moment.
Sandra Verbruggen is co<irdinator van de

werkgroep die pleit voor (her)invoering van
het stiltemoment op school. Verschillende
leden passen het idee al toe, met positief
resultaat. Niet alleen de concentratie neemt
toe, ook prestaties verbeteren.

zelfgemaakte gongs en kla n kscha len.
Verder: de column van Ron Sinnige.

zon 3 jan TILO BURDACH EN DE

EMEL

STILTEMOMENT OP SCHOOL
Een stiltemoment geeft zowel leerkrachten

yoga, waarin de Roemeense yoga-autoriteit

Mircea Eliade de wortels van yoga en de
onderliggende fi losofie behandelt.
Verder: een bezoek aan de Thaise tempel Wat
Mechelen en de column van Varamitra.

RADIO
veruolg Pag 4

zon
22.30

-

70

Jan TRANSMISSIE, EEN NETELIGE

23.Oo u

DE MIDDENWEC

dat met een zenman) Voor Sinnige heeft zen
geen instrumentele waarde, dus word je er in
principe niet een beter mens of geduldiger
patient van. Cewoon zitten en nog eens zitten.
Rob Janssen en Jan de Breet werken al bijna
twintig jaar aan de vertaling van de Pali
canon. Welke rolverdeling hanteren ze, wat
zijn de moeilijkheden bij het vertalen uit Pali
of Sanskriet en bij wie gaan ze in twif felgevallen te radel
Het boek Dalai Lamo, wijze van deze tijd
handelt over mythe, geschiedenis, wereldpolitiek, religie, ethiek en moderne wetenschap,
alsmede facetten van het levensverhaal van
de Dalai Lama. Een gesprek met sch riiver
Bert van Baar.
Verder: de column van Lam Ngo.

KWEST IE
'Je moet het woord transmissie eens laten

vallen in de sangha; kijken wat er dan
gebeurt', zei Ton Lathouwers eens. Niet veel
goeds dus. Heftige beroering, afgunst en
andere minder fraaie emoties. Sommige leerlingen worden in een vloek en een zucht
sensei, terwijl anderen jaren moeten wachten.
Ton Lathouwers, Jiun Roshi en Nico Tydeman
- allemaal ooit beproefd en goed bevonden
en nu zelf aan de beurt om te oordelen doen een half boekfe open.

zat tG jan BUDDHIST METAL
r 5.o2 - 16.OO u Heavy metal ontstond begin jaren zeventig
DE ZEVEN DE HEM EL

vanuit uit de hardrock en telt vele subgenres
als trash metal, death metal, doom metal,
speed metal en black metal. Melle Kramer is

boeddhist en drumt bij buddhist metol band
Dosa lhana. Hoe verenigt hij de snelheid en
agressie van metal met het boeddhismel
Oude emmer, verhoor mijn gebed is een bundel
van Ad Beenackers met 5oo haiku's. De haiku
is nauw verbonden met Japanse zen. De
bekende dichter/schrilver Basho geldt als onbetwisie grootmeester, maar ook in l.lederianci
worden haiku's geschreven.
Bj6rn Prins, psycholoog en psychotherapeut,
ging in de leer bij onder meer David Dewulf
Edel Maex en Jotika Hermsen. Zijn fascinatie
betreft het werk van de Franse psychiater
Lacan, waarin hij veel raakvlakken met
mindfulness ziet.
Verder: de column van lotika Hermsen.

zon 24 Jan COMPASSIE (t)
- 23.oo u Op rz november vond de wereldwijde

22.30

DE MIDDENWEG

lan-

cering plaats van Chafier for Compassion. \lvt
rs oe oeteKents van comPasste,n o" u"rraf
lende boeddhistische stromingen? Betekent
compassie tonen ie inzetten voor een goed
doel? Of is dat een christelijke invulling van
het begrip) ls compassie hetzelfde als
mecjelilden? En hoe verwezenlijk je het
bod h isattva-ideaa l: 'lk zal alle levende
wezens bevrijdenl'Met ondermeer Han de
Wit en Nico Tydeman.

30 jan CHARLY LOWNOISE, ZEN.DJ
- r5.oo u Charly Lownoise is de artiestennaam van
DE ZEVENDE HEMEL Ramon Roelofs, succesvol DJ in binnen- en

zqt

r5.oz

buitenland. Onlangs verscheen in Duitsland

zijn autobiografie. Bijzonderheid: Charly

zon
22.30

-

17

Jon ETIENNE HAUTTEKEETE OVER
ONDER DE BODHIBOOM

Lownoise is zenbeoefenaar.
Een geliefde die sterft, dat is wellicht de

23.OO u

DE MIDDENWE6

Een gesprek met Etienne Hauttekeete,
japanoloog, docent kunst en geschiedenis
van het boeddhisme en reisleider in
Aziatische landen. Onlangs publiceerde hij
Onder de bodhiboom, een boek waarin hij
ingaat op de historische context van de

'Jff

farige zoon Kaf aan leukemie. ln het gelif knamige boek Kaj beschrijft hij hoeveel moeite
het hem kostte die werkelijkheid onder ogen
te zien.
Verder: impressies van de jaarlilkse Tibetdag
in Houten en de column van Ron Sinnige.

"TO

Boeddha en zijn leer.

zat 4 jon HET HART VAN RON
r 5.o2 - 16.0() u
Columnist Ron Sinnige kreeg onlangs te
DE ZEVENDE HEMEL

horen dat zijn aortaklep aan vervanging toe
was. Een open hartoperatie, en snel. Wat doet

:: :: x:?N:,TH :: J: .::I'ii;

y jan
22.30 - z3.oo u
zon

DE MIDDEN\YEG

coMPASSTE (z)
Zie verder bii z4 januari.

FEBRUARI 201o
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DE BOMEN.,DE
DE VISSEN. HET WATER IN
BiLOEM E,N
VIIVER, EN
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D.T. Suzukr uit. Zenleraor en schnlver Nico Tydeman legt uit
waarom Suzuki met recht'dd. man die zen naar het Westen bracht genoemd kan worden.
2 De huidige belangstelling voor zen in Amerika en Europa is voor een zeer groot deel te
danken aan het leven en werk van de,lapanner Daisetsu Teitaro Suzuki. Zijn vele lezingen,
3
3,4 zijn talrijke boeken en artikelen - tot op hoge leeftijd was hii uiterst actief- trokken de
4 aandacht van kunstenaars en wetenschappers uit allerlei gebied. Hij was niet zozeer een
zenmeester maar vooral een academicus, dre mede door zijn innemende persoonliikheid
menig westers hart wist te winnen voor de schoonheid van zen.
zt februari zendt de BOS A zen life

De bomen, de vis s en...
Program ma te lev is ie
Program ma Nirvana
Program ma rad io

-

1

Achterpagina

Soyen Shaku

Tibetaans nieuwjaar
r4 februari is het niet alleen
Valentijnsdag, maar ook Losar - het
Tibetaanse Nieuwjaar. De
Nederlandse shambhalacentra in
Arnhem, Amsterdam en Leiden
vieren dit met een champagneontbijt op hun shambhaladag.
www.shambhala.nl.

LUCIA RIIKER, EEN BOKSER
Bo

E

DD H lST

rn olist op

-

-

Suzuki wordt geboren uit een samurai-familie in r87o. Vijf
jaar later sterft ziln vader. Hij leert op school graag Engels
en wiskunde. ln r890 sterft zijn moeder. Suzuki gaat studeren aan de Waseda universiteit in Tokyo. Vervolgens doet hij
koanstudie bij Soyen Shaku, zenmeester van Engakuji. Hij
moet zitten met de koan MU. Soyen Shaku wordt in r89t
uitgenodigd voor het Wereldparlement van religies in
Chicago, en Suzuki gaat mee als secretaris en tolk.
D 6

t,

et\r

ie

tt. ro 5tzL, kr

The Eastern Buddhist
ln r896 stuurt Soyen hem naar Paul Carus om deze te helpen met ziln vertaa lprojecten. Vlak
voor zi)n vertrek slaagt Suzuki erin na een wanhopige strijd de koan MU 'op te lossen'.
Vanafdie tijd begint hij aan een lange reeks van vertalingen en interpretaties van Mahayana
geschriften, waaronder The Awakening of faith in the Mahayana en de Lankavatara sutra.
ln rgzr wordt Suzuki professor in de boeddhistische filosofie aan de Otanu universiteit in
Kyoto. ln dat jaar begint hij met anderen aan het tijdschrift'The Eastern Buddhist'. Hii wil
teksten die alleen in het Pali, Sanksriet, Chinees of .lapans voorhanden waren, in het Engels
uitgeven. Een gigantische klus voor die tijd. Het tijdschrift verschijnt nog steeds (twee keer per
jaar) en is een academische goudmijn.
Bijzonder is zijn huwelijk met Beatrice Erskine Lane (r9tr). Tot aan haar dood in t939 werken
zij nauw samen. Ook zij vertaalt, zorgt voor de meeste boekrecensies, verzamelt boeddhistisch
nieuws van over de hele wereld en publiceert een beknopte inleiding in het mahayana.

EEN

ESFF

Geen fascist

ln r936 wordt hij uitgenodigd voor het World congress of Faith in Engeland met ais thema 'Het
hoogste spirituele ideaal'. Suzuki spreekt over de bomen, de vissen, het water in de viiver, en
een bokser - een boeddhist gekozen
de bloemen. Het hoogste spirituele ideaai is te vinden in het alledaagse. Tussen t939 en 1945
als een van de finalisten die
leeft hij enigszins teruggetrokken in lapan. ln het boek Zen at War wordt Suzuki getekend als
meedingen naar de award voor
een fascist en voorstander van het japanse imperialisme. Maar onlangs is vanuit Japan hier
'beste s pirituele documentaire'. Het op gereageerd, waarbij overtuigend aangetoond wordt dat Suzuki geenszins een fascist was
festival vindt plaats in Pari.js van r5 en zich ook meerdere malen uitgesproken heeft tegen de oorlog. Na r945 wordt Suzuki pas
februari t/m r5 maart.
echt populair. Hij geeft lezingen op de universiteiten van Ya e, Harvard, Princeton, Chicago.
www.festiva l.esff.com. De nieuwe Hij ontmoet Erich Fromm en John Cage, in Europa f ung, Jaspers, Heidegger en Dtlrckheim.
Het Europees Spiritueel Film
Festival heeft de film Lucia Rijker,

film Lucia

Rijker en een n'ieuw leven

wordt op r 5 februari vertoond bij
de BOS. Zie deze BOSwijzer.

'Dank je wel'
Op r z juli r 955 overvalt hem de dood. Met spoed naar het ziekenhuis gebracht, ziin ziin laat'
ste woorden: 'Maak je geen zorgen. Dank je wel. Dank je wel.' Of Suzuki ooit in Nederland
geweest is, is schrijver dezes onbekend. Wel is hij hier veel gelezen, vooral ziin lnleiding in
het zenboeddhisme, met een inleiding van C.J.Ju ng (uitgave Ankh-Hermes).
Nico Tydeman

zon 7 feb TUSSEN VOOR- EN TEGENSPOED

l2.oo uur,

NED 2

herholing t3 februori

Regie/ca m era / mo ntage: ]urgen Gude

/

Len

met: Kerry Lee, Hector. Andrew, Cregory

en Tessa Maclaren, Sasha Ladendorff/ eindredactie: Babeth M. VanLoo

/

er

gte:

jo

min.

Kelly MacLean, Ham ish, Sophie

geluid: Sasha Dorjd Ny'eyerowitz

/

09.5O uu r, NED 2 O 2oo9 een Boeddhistische Omroep Sticht ng productie
De wilde sixties-moeder en kinderboeken sch rijfster Kerry Lee hertrouwde na haar eerste

gestrande huwelijk met huisschilder Hector Maclean. Haar dochters en zijn zonen konden
echter niet goed met elkaar overweg. Beide ouders kozen, ondanks de komst van Kelly, hun
gemeensch appelijke dochter, parti,i voor hun eigen kinderen. Ruzies werden de alledaagse
vorm van communicatie. Uiteindelijk besloten de ouders - tegen alle vriie geesten in
iedere dag een paar minuten fam iliemed itatie verplicht te stellen. Na veel aanvankelijk
verzet, miste deze onconventionele daad zijn uitwerking niet.

-

De kinderen zijn nu allen in de twintig en laten inmiddels hun eigen sporen na in het boeddhisme: de 6dn organiseert jon geren retraites, de ander gebruikt meditatie om de nog immer
verlokkende alcohol op afstand te houden. Onlangs trouwde dochter Tessa, ongehinderd
door alle voor en tegenspoed van haar ouders, in een lange klassieke bruidsjurk...

din
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feb LUCIA RIIKER EN EEN NIEUW

23.20 UU r, NED 2
herhaling zo februari
09.27

UU

r, NED 2

Regie: Ceorge Schouten

/

/

eind red actie/

Bernd Wouthuiisen, Vilcabamba Ecuador, Natha ie Duffau

/

Lengte:56 mrn.

met: Lucra Rilker, Kris Touber, Tiin Touber, Caroline Esselaar, Keung Man, lacquellne

Ventevogel, 6elanda Knorren, Esther Esselaar

Rooy

o

LEVEN

montage: Chris Teerink

/

p

roducen

t: Babeth M. VanLoo / camera: Jack6 van't Hoi

/ geluid: Marzouk Margouz, Martijn van Haalen, Hens

productle en research: Lies Jansser

/

muziek: George Schouten

Estherea, Rawfood Cafd Mastercare, Bastiaan Swager, ntertune lnternational Manageraent

/

/

van

met dank aan: Hotel

@ 2oro een

Boeddhistische Omroep Stichting productle

Lucia Rijkor en Caroline Esselaar

Tijn en Kris Touber

zon 21
'l2.oo uur, feb
NED 2
herhaling zat z7 februari
o9.r5 uur,

NED 2

Vijftien jaar geleden begon ex-bokser Lucia Rijker in Los Angeies een nieuw leven. Al snel
creeerde ze er dezelfde soort leefsituatie als in haar vorige woonplaats Amsterdam.
Ceinspireerd door het boeddhisme vond ze pas een werkelijk nieuw begin.
ln deze film probeert ze lering te trekken uit de ervaringen van anderen: zo introduceerde
Keung Man raw food-producten en chocolate club party's in Nederland. Nu wil hij in een
vruchtbare vallei in Ecuador een 'dicht bij de natuur'-leven beginnen. Zijn vrouw en kinderen
volgen hem aarzelend. Ook ontmoet Lucia een echtpaar dat bij een bank werkt en vanwege
ontslag noodgedwongen een nieuw leven moet beginnen. En componist en schriiver Tiin
Touber ruilde een succesvol leven in voor een celibatair leven van r4 jaar. lnmiddels is hij
getrouwd en schreefde bestseller Spoedcurcus verlichting, waarin hi1 uitlegt dat je ook zon{a
l!
een larenlange meditatie verlicht kan worden.
Lucia Rijker ontdekt dat bij elk'nieuw leven'ddn vraag centraal staat: Wie ben ik zonder mijn
vertrouwde baan en leefs itu atie )

A ZEN LIFE
Regie/camera/uitvoerend

-

D.T. SUZUKI

producent: Michael Coldberg

Okamura, Robert Aitken, Shojun Bando
Hackett

/

montage: iVW

/

/

geluid: Yaegashi, Kenji

/ voice-over: Peter Barakan, David Schaufele, Alice

research: ltoh, Misaki, Okada, Mai, Maria Takako Sato

opgenomen door: Morgan Fisher
Wildgen, Ezaki, l,,4unenori

/

Lengte: 59 min.

met: Bill lohnston, Cary Snyder, Huston Smith, Nlihoko

/

/ fluit & shakuhachi: Toby Marshall

co-producer: John Wlttmayer

/

/

/

muziek gecomponeerd, uitgevoerd en

mixage: TDK Core, At.Mark

eindredactie: Babeth M. VanLoo

/O

/

kleurcorrectie: Jeff

2006l2oc,g BOS

I

IAPAN ] NTERCULTURE FOUNDATION

Soyen Shaku, Suzuki's leraar

Daisetsu Teitaro Suzuki (r87o-r956), veel gepubliceerd schrijver en zenleraar, wordt algemeen beschouwd als d6 man die zenboeddhisme naar het Westen bracht. Hij kreeg onderricht van abt Soyen Shaku in de Enkakuji tempel in Kita-Kamakura, Japan, voordat hij naar
Amerika kwam. Hier kreeg hij na de Tweede Wereldoorlog een snel groeiende aanhang in
politieke, literaire en culturele kring. Ook was hij van grote inspiratie op de beatgeneratie.
Suzuki schreefeen veelheid aan artikelen in het Engels en Japans, en meer dan honderd
boeken. Zijn meest bekende werk is lnleiding tot het zenboeddhisme. De film laat zien hoe
Suzuki's openbare leven onlosmakelijk verbonden was met zijn privd-leven, en toont ziin
nalatenschap aan de hand van zeldzame fragmenten van lezingen en interviews.

woe U feb

N

IRVANA

2o.oo uur, via de kabel

ln de uitzending van deze maand komen de volgende onderwerpen aan bod:

THEMAKANAAL SPlRlT24

C/sis of Perception, met ,acques van der
Heyden, kunstenaar; Francisco Varela, neurofsicus and cognitief kunstenaar; Mother Tessa
Bielecki, Karmelieter non; ,1.M. Pinheiro Neto, Braziliaanse expert derde wereld-sch u lden. ln
deze nog steeds actuele reportageserie uit t 99o komt de relatie tussen kunst, wetenschap,

ook zo.oo uur wWw.SPlRlT24.NL
NIRVANA:

De derde aflevering van

Art meets science:

economie en spiritualiteit aan bod.
Daarnaast een impressie van de tentoonstelling De Chi van China in het Tropenmuseum in
Amsterdam, de maandelijkse agenda, en een item waarin Nederlandse filmsterren vertellen wat zij met het boeddhisme hebben.

HOE TE BEK|'(EN
Zit Spirit24 in uw kabelpakketl Dan kunt u het op televisie bekijken.
De uitzending is ook live te bekijken op www.spiritz4. nl, maar alleen op woensdag

zat 6 feb B'oRN PRTNS
r 5.oz - r 6.oo u
EN BUSINESS

OVER MTNDFULNESS

Leyuan

*

,t"

Mindfulness wordt steeds meer in bedrijven
ingezet als stress red uctieprogra m m a. Maar is
het een goed idee om de dharma aan te
wenden om bedrijven productiever te laten
zijnl Daarover Bjdrn Prins, psychotherapeut
en m indfu lnesstrainer.
De Chinese kunstenaar Liang Shaoji vindt dat
mens en dier gelijkwaardig zijn en in harmonie moeten samenleven. Daarom heeft hij
een mijnwerkershelm door zijderupsen laten
'in pakken', als troostri,jke nagedachten is aan
omgekomen kompels.
Guanyin (of Kwan-Yin) wordt meestal afgebeeld als vrouw maar is ze dat altijd
geweestl Professor Karel van der Leeuw gaat
ervan uit dat zij ooit een man was.
Verder: de column van Varamitra.
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zat B feb
5.oz - r 6.oo u

DE ZEVEN DE HEMEL

februari,

om 20.oo uur

Ceorgina Verbaan

DE ZEVENDE HEMEL

t7

De lancering van Karen Armstrongs Charter
for Compassion was voor de BOS aanleiding
om dieper in te gaan op de betekenis van
compassie in de verschillende boeddhistische
stromingen. ln deel 3 gaat het over compassiebeoefening vanuit de zentraditie, toegelicht door onder anderen Nico Tydeman.

22.30
DE

M

14

utopische literatuur die verhaalt over aardse,
bovenaardse en onderaardse paradijzen,
reizen naar verre streken maar die ook de
dron kenschap en het kluizenaarschap
verheerlijkt.
Het Cesar Fund ontwikkelde een rijdende
polikliniek ten behoeve van de bestrijding van
tbc onder de nomaden en in de afgelegen
kloosters van Oost-Tibet, en richt zich bovend ien op kleinschalige onderwijs projecten.
Han de Wit bezocht het gebied en vertelt
over de laatste ontwikkelingen.
ln de tempel aan de Amsterdamse Zeedijk
werd vorige maand dharmadag gevierd. Bezoekers konden een korte presentatie geven
van iets dat hen inspireerde; meestal een
gedicht of een boek.
Verder: de column van.lotika Hermsen.

feb TRANSMISSIE (z)

23.OO u
IDDENWEC

DE TUIN VAN HET GELUK
Nico Tydeman bespreekt Leyuan - De tuin
RADIO
van het geluk, een bloemlezing uit de Chinese vervolg pag 4

'Drie jaar is niks. Met tien jaar wordt het interessant.' Aldus Nico Tydeman over zijn eigen
criteria bij het verlenen van transmissie. Een
zaak van lange adem dus, en met onzekere
uitkomst. Daarover zijn ook Jiun roshi, Ton
Lathouwers en Tenkei roshi het eens. ln het
eerste deel van dit tweeluik vertelden zij wat
transmissie binnen hun verschillende tradities betekent en hoe het hen zelf overkwam.
ln deel z komt hun eigen aanpak aan de orde.
H un visie gaat verder dan de eerstkomende
opvolger: waar moet het met de 'Nederzen'
n

aar toel

'r

zat 20 feb MIND OVER MATTER
- 15.OO u Onze economie bevindt zich in een crisis,

5.o2

DE ZEVEN DE HEMEL

B
Jopans beeldje

fundamentele aannames staan ter discussie. ls
een duurzame economie mogelijk, of staat
groei haaks op het belang van milieu en
maatschappij) Sander Tideman stelt in zijn
boek Mind over matter dat geesteliike principes
als onderlinge verbondenheid en de rol van het
bewustzijn soelaas kunnen bieden.
Sinds kort kent de vaste collectie van het
Wereldmuseum in Rotterdam een nieuwe
opstelling. Dankzij enkele recente bruiklenen
kan het museum bogen op een interessante
Tibet- en lapancollectie, waaronder bijzondere
rituele voorwerpen uit het shingon en tendai
boeddhisme.
Lama Tsultrim Allione licht het vijf-stappenproces toe, waarmee men zich kan bevrijden
van de eigen demonen: de angsten, obsessies
en onzekerheden die ons leven op negatieve
wijze ku nnen beheersen.
Verder: de column van Lam Ngo.
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feb

23.OO u
IDDENWEC

da Lerob Ling tempel

DRIEJAARSRETRAITE LERAB LING

u

Phro Rotho Panyovudho

NAMKHAI NORBU RINPOCHE

Met Dzogchen onderricht verscheen voor het
eerst een Nederlandse vertaling van werk van
de Tibetaanse leermeester Namkhai Norbu
Rinpoche. De bundel leert over het pad van de
spontane bevrijding en laat zien welke aspecten
belangrijk zijn op de weg van dzogchen.
ln januari bezocht de Thaise monnik Phra
Ratha Panyavudho ons land. Naast
vipassa named itatie werkt hij met therapeutische technieken als het openen van
chakra's, stressreductie en gesprekken over
onopgeloste problemen uit het verleden.
Sydney Leijenhorst staat aan het hoofd van
Kenkon in Wageningen, dat zich bezighoudt
met de frsieke kanten van oosterse spiritualiteit. Hii doceert onder meer Chinese en
Tibetaanse yoga, maat ook
Verder: de column van Ron Sinnige.

karate. O

zon

-
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feb ELODIE LAUTEN: WAKING UP lN
N EW YORK
Componiste Elodie Lauten maakt furore met
haar avant-garde postminimale stukken. ln
navolging van haar vader, de Fran s-Algerijn sloodse jazzpianist en drummer Erroi Parker,
kwam zij in r973 vanuit Parijs naar New York
en ontmoette daar Allen Cinsberg, die haar
in contact bracht met het Tibetaans boeddhisme. Een van haar bekendste werken is
Louten Waking up in New York. Een gesprek met
Lauten over haar werk, Alan Cinsberg en
boeddhisme als inspiratiebron

23.OO u

DE MIDDENWEC

TEN EINDE
Afgelopen november kwam een einde aan een
collectieve retraite van drie jaal drie maanden en drie dagen in de Lerab Ling tempel in
Zuid-Frankrijk. Meer dan t5o studenten van
de Tibetaanse leraar Sogyal Rinpoche namen
eraan deel. Wat bezielde de deelnemers om
zich zo lang af te zonderen en hoe pak je de
draad daarna weer op)

feb DZOGCHEN ONDERRICHT VAN

5.oo

DE ZEVENDE HEMEL

22.30
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Etodie

coMMtssAR|AAT VOOR DE MEDIA VERLEENT BUN/BOS
OPNIEUW UITZENDCONCESSIE VOOR 2oro - 2or5

Waar onderzoek van de afdeling Mediaonderzoek & - Advies van de NPO in samenwerking

met TNS/NIPO het aannemelijk maakt dat de achterban van het boeddhisme de afgelopen
jaren sterk gegroeid is waardoor zij in aanmerking komt voor grootteklasse B (5oo.ooo 2.ooo.ooo), is het Commissariaat een andere mening toegedaan en is het boeddhisme
wederom ingedeeld in grootteklasse C (minder dan 5oo.ooo personen). Dit resulteert bif het
huidig besluit in z3 uur en 6 minuten zendtild per jaar op televisie en 69 Vz uur radiozendtijd
over de genoemde periode. De BUN en BOS overwegen, mede op basis van de onderbouwing in de toewijzing van andere omroepen, in bezwaar te gaan tegen de indeling in grootteklasse C maar ziin vanzelfsprekend vooral dankbaar dat er opnieuw zendtijd beschikbaar is
gesteld voor het in Nederland nog steeds snel aan invloed toenemende boeddhisme.

BEAT MET EEN GROOT HART

Programmablad voor Vrienden

van de BOS

INHOUD
Beat met een groot

hart

Programma televisie
Programma Nirvana
Programma rad io
Lama

Covinda

Herdenking Tibetaonse
volksopstand

Allen 6insberg (t926-t997) was de zoon van Louis Cinsberg, dichter en leraar op een
middelbare school, en Naomi Liverga nt-C in s berg, een zeer actief Iid van de communistische
r
2 beweging. Allen werd op 3 juni r926 geboren in Newark, vlakbij New York, en groeide op in
3 het nabijgelegen Paterson. Als jonge tiener begon hij brieven te schriiven aan de New York
3,4 Times, over politieke onderwerpen als de Tweede Wereldoorlog en de rechten van arbeiders.
4 ln r944 ontmoette hij lack Kerouac en William Burroughs. Wat de drle gemeen hadden was
dat ze de Amerikaanse jeugd wakker wilden schudden. Die was op dat moment flink in de
war geraah door de nieuwe positie die Amerika na de Tweede Wereldoorlog op wereldniveau
had ingenomen. Ze wilden de jongeren laten zien dat het allemaal anders kon.

Woensdag ro maart wordt de
Tibetaanse volksopstand van r 959
herdacht in Den Haag. Voor aanmel-

Het Blake-visioen

ding en het programma, kijk op:

Elake FT7-tBzl) een visioen. Drie van Blake's gedichten werden aan
hem voorgedragen door een onbekende stem. Aanvankelijk vermoedde Cinsberg dat het om de stem van Cod ging, maar na het
visioen dacht hij dat het de stem van Blake was. Na afloop keek hij
uit het raam en zag het traliewerk op een brandladder, en realiseerde
zich dat een hand dit gemaakt had. Vervolgens bekeek hij de lucht
en besefte dat ook deze was gemaah door een hand, zij het dat deze
hand cie lucht zelf was. Zijn latere gebruik van hailucinogene middelen
verklaarde hij als een poging om de receptieve staat van het Blakevisioen - dat hij had toen hij nuchter was - weer terug te roepen.

www.ti nyu rl.com/maartr o

Lezing Boeddhisme en ethiek:
'Cool and peaceful'?
ln de tweede editie van de lezingenserie'boeddhisme en samenleving'
staat t 9 maart de vraag centraal:
hoe gaan we om met

boeddhisme hier aan
bijdragen) ls het
genoeg om 'cool en
peaceful' te zijnl Zenpriester lrene
Kyojo Bakker licht het toe in
Nijmegen. Meer info:
www. hanfortm a n ncentru m.nl

ln r948 had Cinsberg tijdens het lezen van werk van dichter William

Poetry lncarnation
ln San Francisco ontmoette hij in r 954 Peter Orlovsky, zijn levenspartner. Ook leerde hij drie
zen-enthou s iastelin gen kennen die later belangrijk zouden worden voor de beat generalion in
bredere zin: 6ary Snyder, Philip Whalen en Lew Welch. ln r955 vond in San Francisco een
legendarische lezing plaats in de Six Callery die de geboorte van de beat generation
markeerde. Hier droeg Allen Ginsberg voor het eerst zijn profetische en dreigende gedicht
Howl voor, waarin hij een eerbetoon brengt aan zijn beatvrienden, en hij kritiek levert op de
vernietigende krachten van materialisme en het nastreven van de American Dream'. Nog
een podtisch hoogtepunt van Cinsberg was het organiseren van de lnternalional Poetry
lncarnation in r 955 in London. Dit evenement, dat poezie wereldwijd opnieuw midden in de
samenleving wilde plaatsen, vond navolging op Nederlandse schaal in het Amsterdamse
Carr€, op initiatief van Simon Vinkenoog. Ook hij was bevriend met Cinsberg, en vertaalde
onder andere Howl. De titel werd Auru.

BOS op Twitter en Facebook

Boeddhisme

De BOS twittert alweer een tijdje

Cinsberg ontmoette Ch6gyam Trungpa Rinpoche in New York toen ze beiden achter dezelfde
taxi aan renden. Hij werd een vriend, en Cinsbergs leraar voor de rest van zijn leven. Ook
bracht Ginsberg meerdere malen lange tijd door in lndia, waar hij bevriend raakte met de
oprichter van de westerse Hare Krishna-beweging, Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Mede
dankzij het opgeplakte label 'godfather van de beats' leidde hij tot aan ziin dood in 1gg7 een
leven vol voordrachten, optredens en artistieke en politieke samenwerkingen. ln de film Life
and times of Allen Ginsberg, die de BOS op 2r maart uitzendt, komen - naast beelden van
historische momenten uit het leven van Cinsberg - velen aan het woord die op een of
andere manier met hem te maken hebben gehad. Ze herinneren hem, buiten kritisch
schrijver en wegbereider voor een generatiegrote beweging, als een mens met een groot hart,
en als een begenadigd sprekel luisteraar en boeddhist.
Voor meer Allen Cinsberg en de beat generation: www.beatsen boeddha.nl

mee. Sinds kort zijn we ook op
Facebook. Zoek'boeddhistische
omroep' en word fan! Volg ons op

twitter.co m/bosrtv en Facebook
voor de laatste nieuwtjes, updates,
links en meer.

zon 7 moart THE LIFE AND TIMES OF ALLEN GINSBERG
l3.oo

uu r,

NED 2

herholing zat 13 moofi
o9.3O uu r,
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Regie/productiei lerry Aronson

/

Lengte:56min.

met: Allen C nsberg, William S. Burroughs, lack Kerouac, Ken Kesey, Timothy

Norr.an Mailer, loan Eaez Abbie Hoffman, Willlam F. Buckley / camera: Roger Carter, lean de Segonzac,
Richard Lerner / gelu d: M chael Harrison, Lor Loeb, Erik !ouseman, Creg Poschman / montage: Jerry Aronson,
Leary,

Antony Coope( Nathaniel Dorsky
llmenez

/

/

muz ek: Tom Capek

eindredactie BOS: Babeth M. VanLoo

/

/

medeproducent: Karen

L

ttrnan / post product e: izzre

met dank aan: Michael Aisner, Lea Aronson, Stan Brakhage, Bob

Dylan. Edlth Cinsberg, Vlrgil Cnllo, Anne Waldman, Mike Wallace, Jane We rer

Allen Cinsberg en William Burroughs

I @1997-2oo7 Jerry Aronson/BOS
ln t955 verwoordde de Amerikaanse dichter Allen Cinsberg de grootste angst van zijn genel
atie in een gedicht met de zeer toepasseli.jke titel 'Howl'. Dit gedicht is nog altijd een baken
en een omslagpunt. Hij werd met Howl het icoon van de beatgeneratie, waarvan ook Jack
Kerouac, Timothy Leary en William Burroughs deel uitmaakten. Geinspireerd door Cinsbergs
persoonlijkheid en zijn charisma als performer besloot filmmaker lerry Aronson het leven
van deze controversiele man te documenteren. Ginsberg was een duizendpoot; dichter en
muzikant; politiek activist en boeddhist. 25 jaat lang heeft regisseur Jerry Aronson, genomineerd voor een Academy Award, meer dan rzo uur opnamen gemaakt. De historische clash
met de talkshow-host William F. Buckley zit in de film, en ook Ginsbergs legendarische
optreden op de Democratische Conventie in r 968. Behalve dat Aronson een portret maakte
van Cinsberg waarin hii inzicht geeft in de fascinerende geest en opvattingen van deze
legende is het tegelijkertijd een boeiend portret over een belangri,ke tijd en een beweging.
The Life {Times of Allen Ginsberg is eerder uitgebracht in r993. In deze nieuwe versie maken
we Cinsberg mee tot aan zijn dood in 1997.
Voor meer Allen Cinsberg en de beat generation: www. beatsenboedd ha.nl

zon 21 maort LAWRENCE IORDAN: Moments of lllumination
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Regielproductie: Kaiirryn Coiden, Ash ey james
Babeth Nl. VanLoo
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camera: Ashley lames
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Lengte:45 min.

coprociucentleindredaciie:

montage: Kathryn 6olden

/

/ r.et dank aan: P. Adams Sitney, Don McMahon, loanna McClure, Sandra Davis / O 2oo9
een coproductie van Search ight Educat ona Media/BOS
m xage: Jimmy C arke

Filmportret over Lawrence Jordan, een van de grondleggers van de Amerikaanse avant-garde
cinema, die al vijftig jaar lang het ene meesterwerk na het andere maakt. .lordan wordt door
velen gezien als de maker van veel van de allerbeste animatiefilms op basis van knipselcollages. Fragmenten uit fordans fa ntas magorische films passeren de revue, vari€rend van tienerlol met Stan Brackage tot filmgedichten met Michael McClure en andere kunstenaars uit het
beat-tijdperk, en culminerend in de afronding van zijn langste film, Circus Savoge (t96t lzooT2oo9), een twaalf uur durende visuele autobiografie. Vanachter zijn werhafel in zijn studio in
de Bay Area in San Francisco vertelt lordan wat hem drijft bij het maken van ziin films. Een
speelse relatie met boeddhistisch onderricht wordt zichtbaar als hij in alle rust laat zien hoe
een van zijn animatiefilms gebaseerd is op impressies van Het Tibetaans Dodenboek. We zien
onder andere zeer zeldzame opnames met Tarthang Tulku, een spiritueel leider uit de Nyingma
trad itie.

zon 21 maart KON INC AAP
'12.45 Uur,

NED 2

(aansluitend op Lawrence lordan:
Moments of I llumination)

Regie: F oris-Jan van Luyn

o.o5 uur,

NED 2

Lengte: r7 min.

rnet: Lo a Tee, Kamtat Liu, Trudi Klever, Tjyy ng Liu, Ciaflr Kwee, leroen Op de Beeck

dactie BO5: Babeth lil. VarLoo

/

bureauproductie BOS: Marc Thelosen

ten: Floor Onrust, Sanna Fabery de longe / camera: Steffiidink, NSC

herhaling zot 2l moatt / montage:
t
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/

/

muziek; Danrdl Hamburger
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/ geluid: Rik
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/ geluidsontwerp: Boon &

kleurcorrectie: AVP, lsabe
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met dank aan: Cripwise, de heer Kruidenberg, Rijnland Ziekenhuis. Anna Pedrotl, Dorien var de Pas

2oo9 een coproductie van Fam ly Affair Fi ms7'BOS

eindre-

producen-

/

O
Anna en haar Chinese opa begri.jpen 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...
Deze film kwam tot stand binnen de Kind en Kleur pro,iecten van het Stimuleringsfonds. Het
is de eerste drama-productie van Floris-Jan van Luyn en ontstond in nauwe samenwerking
met Tjyying Liu, bekend door zijn theaterprod ucties.

woe

31 7or 17 en

24

maart

herhaling zat 6, tj,20 en 4 moatt
2o.oo uur, via de kabel
THEMAKANAAL SPlRlTz4

2o.oo uur

WWW.SPI RlT24.N L

N IRVANA
Wegens een technisch probleem bij het geluid van de afgelopen drie uitzendingen op
5piritz4 zullen deze uitzendingen herhaald worden op de woensdagen in maart. Hierin is Art
Meets Science te zien, een reportageserie over de relatie tussen kunst, wetenschap, economie en spiritualiteit. Ook is er een verslag te zien van het Buddhist Film Festival Europe
2oo9, met daarin interviews met Lucia Rijker en tulku Cesar Mukpo, de documentaire Leven
van de wind en korte items over festivals en bi,jzondere gebeurtenissen.

NIRVANA:

Cesar Mukoo

nel

dochter

wo 3 & za 6 maart: Art meets Science: From fragmentation to wholeness
Daarnaast een verslag van het Buddhist Film Festival Europe 2oo9, met daarin onder
andere interviews met Lucia Rijker en Cesar Mukpo.
wo ro & za r3 maarl Art meets Science: The chaotic universe
Daarnaast de documentaire Leven van de wind, waarin twee jongemannen toelichten wat
sport en meditatie voor hen met elkaar gemeen hebben
wo r7 & za 20 fiaarti Art meets Science: Crisis of perception
Daarnaast een impressie van de tentoonstelling de Chi van China in het Tropenmuseum in
Amsterdam, en een item waarin Nederlandse filmsterren vertellen wat zii met het boeddhisme hebben.
wo z4 & za 27 maaft: Art meets Science: The transforming world
Daarnaast de documentaire Ancient \Visdom, over Sogyal Rinpoche.
Kijk voor de volledige progrommering op

Buddhist Fll.m Festl.vat Eu.ope

www boeddh istischeomroep. nl/spiritz4

HOE TE BEKIJKEN

Zit Spiritz4 in uw kabelpakket? Dan kunt u het op televisie bekijken. De uitzending
bekijken op wwwspiritz 4.n1, moar alleen op de hierboven vermelde tijden.

zot 6 maort
r5.oz - r6.oo u
DE ZEVENDE H EMEL

Olafvon Kooten

VAN ZEN NAAR LANDMARK EN WEER
TERUG
Olaf van Kooten zocht al vanaf zijn vi.jfde
naar'geluk te midden van het ongeluk'. Via
mystiek en LSD kwam hij uit bij zen.
Vervolgens ontdekte hij Landmark maar koos
uiteindelijk toch weer voor zen. Tussendoor
werd hij ook nog hoogleraar plantenwetenschap in Wageningen.
Wordt er in de Zwolse Clenn Millerflat inderdaad gediscrimineerd, zoals onlangs in
diverse media werd bericht) Twee boeddhistische monniken, die in hun flat een klooster
willen beginnen, worden door de omgeving
weggepest.
Verder: de column van Ananda Olande.

zat t3 maort
r 5.oz - r 6.oo u
DE ZEVENDE HEMEL

Rob Jonssen en

Joh

DE MIDDENWEG

Btaet

LAMA GOVINDA
De Arya Maitreya Mandala werd in r933
opgericht door Lama Anagarika Govinda, met
als doel het Tibetaans boeddhisme in het
Westen te verbreiden. ln r 952 werd in
Duitsland een Europese afdeling gesticht.
Belgid en Nederland volgden. Naar aanleiding
van de heruitgave van Lama Covinda's De
weg van de witte luolke n bespreekt N ico
Tydeman dit inmiddels klassieke verslag van
een reis door Tibet. Rob Jansen vertelt over
zijn persoonlijke relatie met Lama Covinda
als leraar. Zie ook de achterpagina.
Verder: de column van Jotika Hermsen.

zon 14 maatt PAUL VAN

DER VELDE OVER DE
23,oo u WESTERSE BOEDDH IST
DE M IDDEN\SEC
Bij zijn inaugurele rede als hoogleraar

22.30

zon 7 maatt DRIEIAARSRETRAITE LERAB LING
22.30 - 23.oO u TEN EINDE (z)

d.

is ook live te

-

Afgelopen november kwam een einde aan een
retraite van drie jaar, drie maanden en drie
dagen in de Lerab Ling tempel in ZuidFrankrijk. Meer dan 45o studenten van Sogyal
Rinpoche namen eraan deel. Wat bezielde
hen om zich zo lang uit'de wereld'terug te
Poul oan der Velde
trekken I Tijdens een d riejaa rs retraite wordt er
met 'de geest' gewerh, maar hoe doe je dat
en word je er ook echt een ander mens doorl RADIO
vervolg pag 4
fan Ceurtz en Eric Soyeux blikken terug.

hindoeisme en boeddhisme in Nijmegen
sprak Paul van der Velde over de transformaties die het boeddhisme in het Westen heeft
doorgemaakt. De westerse boeddhist heeft al
sinds de r9e eeuw selectieve keuzen gemaakt
uit oosterse tradities en allerlei prakti,jken fors
uitgekleed, vanuit de wens om tot de 'kern'
van het boeddhisme te komen. Dat wordt in
het Westen vooral als een filosofie of een
manier van leven gezien, meer dan als een
religie. De nadruk ligt daarbij op mediteren.

zot 20 maafi VAN BURNT OUT NAAR BINNEN
5.o2 - 5.OO u Leen Kaldenberg werd na twintig jaar hard
r

1

DE ZEVENDE HEMEL

vcrk van Leen Koldenberg

werken als gelauwerd kok geconfronteerd met
een burnout. Sinds zoo4 ontwikkelt hil zich als
beeldend kunstenaar en boeddhist. Door te
schilderen geeft Kaldenberg vorm aan zijn
liefde voor voedsel en met meditatie stilt hij
zijn honger naar verstilling.
Weinig mensen weten dat het boeddhisme een
rol heeft gespeeld bij de totstandkoming van de
Cereformeerde Bond. Ds Louis Adridn Bihler,
die aan de wieg stond van de Bond, deed aan
het begin van de twintigste eeuw stofopwaaien
door te publiceren over het boeddhisme.
Naar aanleiding van het overlijden van enkele
vrienden en bekenden wijdde Ton Lathouwers
onlangs een sesshin aan de dood.
Verder: de column van Lam Ngo.

zon 27 maatt HET ULTIEME BOEDDHISTISCHE
22.30 - 23.OO u LENTEGEVOEL
DE I\4IDOENWEG

'Breek een kersenboom open en er zijn geen
bloemen, maar de lentebries brengt ontelbare
bloesems voort!' lkkyu Sojun (r394-148r).
Vandaag begint de lente. We gaan op zoek
naar het ultieme boeddhistische lentegevoel,
zo ciat al bestaat. Natuurlijk met gedrchten
van oude Japanse meesters als lkkyu Sojun
en de herinneringen van Louis Couperus aan
de ontluikende bloesem in Kyoto. Met
Matthijs Schouten en Henny de Vreede.

zat 27 maart VERSLAAFD AAN DE LIEFDE
r

5.oz

-

r5.oo

u

DE ZEVENDE HEI\4EL

zendo Amstudant

lfoto: Adrioan Bakker)

ln zi.jn nieuwste boek laat orthopedagoog Jan
Geurtz zien dat onze behoefte aan liefde en
erkenning voortkomt uit een fundamentele
zelfafwijzing. Pogingen die te compenseren
door waardering van anderen te krijgen,
versterken onze onzekerheid juist. Met humor
en prahische voorbeelden schetst Ceurtz een
uitweg uit deze vicieuze cirkel.
Rob Eckhardt ontwierp de inrichting van de
nieuwe ruimte van Zen Centrum Amsterdam,
met lichte, transparante meubels en een rode
wand. Heeft hij zich daarbij door boeddhistische ideedn laten inspirerenl En mediteert
dat lekker, zo'n rode muurl
De Tara Boeddhawinkel in Amersfoort handelt
niet alleen in boeddhabeelden en dergelijke,
maar biedt ook meditatie- en yogalessen aan,
alsmede lezingen door geshe Ngawang Zopa.
Verder: de column van Ron Sinnige.

zon 2E maafi BOEDDHISTISCHE STUDIES IN GENT
22.30

-

23.OO u

DE MIDDENWEG

'*_mHH

Sinds drie,iaar bevindt zich in Cent het
eerste academisch centrum voor boeddhistische studies in Belgi6. Naast het gebruikelijke academische onderwifs en onderzoek
organiseert men ook lezingen en symposia
voor een breder publiek en werkt samen met
universiteiten in Oslo, Hamburg en Taiwan.
Bijzonder is het onderzoek naar uitgestorven
talen als het Tochaars en het Sogdisch.

BOS RADIO r3 maart: LAMA ANAGARIKA GOVINDA

Lona Anogdtiko Goyindo

Ernst Lothar Hoffman was een Duitser die gevormd werd door een mix van impressionisme
en mystiek, een combinatie die roo jaar geleden in kunstzinnige kringen erg populair was.
Het leidde hem via een afgebroken studie filosofie en een leven als schilder in de kunstenaarskolonie van Capri naar een kloostereiland in Sri Lanka. Hier verwierf hij de naam
Anagarika Govinda. ln rg3r ontmoette hij, ingesneeuwd in Darjeeling, Lama Ngawang
Kalzang. Het moet een magisch moment geweest zijn, want de rest van zijn leven wiidde hij
zich aan het Tibetaans boeddhisme. Hij ging in lndia wonen, waar hij leefde van lesgeven en
schilderen, reisde kriskras door Tibet en werkte via de door hem in r933 opgerichte Arya
Maitreya Mandala aan de verbreiding van het Tibetaans boeddhisme in het Westen. Ook in
Nederland stond deze groep aan de wieg van het georganiseerd boeddhisme. Uit gezondheid soverwegingen verhuisde hij in r978 met zijn vrouw Li Gotama (Ratti Petit) naar
Californi6, waar hi,j in r985 overleed. Het was de tijd waarin zijn boeken bestsellers werden,
maar waarin hij ook bekritiseerd werd door de'serieuzen' vanwege zijn belangstelling in
esoterie. ln r997 werd als eerbetoon zijn as bijgezet in de Nirvana stuPa van het Samten
Choeling klooster in Darjeeling.

BOEDDHISME EN ECONOMIE

Program mablad voor Vrienden
van de BOS

De radioprogrammering staat deze maond grotendeels in het teken von boeddhisme en economie,
en de manier waorop die twee al dan niet samenhangen. Sander Tideman, internationoal jurist,

IN HOU D
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economie

Program ma televis ie
Program ma N irvana
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ondernemer, schrijver, consultant en boeddhist, vraagt zich

z

economie'.

3

radio

3,4

Boeddha's geboofiedag
Donderdag 8 april wordt in Japan en
Taiwan de geboorte van Boeddha

herdacht. Dit wordt in Nederland
onder andere
gedaan bij Suiren-Ji
in Leiden. ln de
meeste andere

boeddhistische
tradities wordt de geboorte van
Boeddha op 14 mei herdacht.

www.ti nyu rl.com/achtapril
Co

nfere

n

ti e ov

er

ge n eesw ij

zen

Zaterdag ro april is er in
Wageningen een conferentie over
het behandelen en voorkomen van
ch ron ische klach-

ten. Medici uit
westerse en
oosterse trad ities
en de alternatieve
geneeskunst, maar
olk DatiEnten en geinteresseerden
iJwelkom. I nsc[rilven :

wwwtibetmed icine.

nI

Al gemene I eden -ve rgadering BU N
De algemene ledenvergadering van

de Boeddhistische Unie Nederland
is op e4 april. Met
s'ochtends het symposium Compassie in de
samenleving, ook

toegankelijk voor niet BUN-leden.
I

nfo: www.tinyurl.com/compassie

afofer zoiets is als een 'boeddhistische

Het boeddhisme richt zich op de geest, ons bewustzijn, terwijl economie zich
met geld en materie bezig houdt. De economische wetenschap bestudeert
menselijk gedrag in zoverre dit zichtbaar is op markten en uigedrukt wordt in
geld. Boeddhisme richt zich in beginsel op matiging, onthechting van materi€le
zaken, omdat dat de weg naar'binnen' meer tevredenheid oplevert. De economie gaat ervan uit dat materi€le groei aansluit bij het menselijke streven naar
'nuts-maximalisatle', en daarom goed is. Dus wat hebben boeddhisme en
economie met elkaar te makenl Bestaat er zoiets als boeddhistische economie)

Zoeken naar geluk
De traditionele economische wetenschap gaat ervan uit dat mensen in beginsel rationeel
handelen (de zogenaamde'homo economicus') en dat markten naar evenwicht tenderen.
Ook wordt aangenomen dat economische groei een gezond en natuurlijk streven is. Modern
onderzoek toont echter aan dat de mens verre van puur rationeel handelt. De mens voelt alvorens hij denkt. Emoties kleuren zijn economische beslissingen. Evenmin wordt hij uitsluitend

gedreven door een blinde drang naar meer materie. Mensen zoeken naar geluk en voor velen
bestaat geluk uit vriendschap en zlngeving. Deze ontdekkingen, die voor boeddhisten geen
verrassing betekenen, zetten de uitgangspunten van economische wetenschap op de tocht.
De financidle crisis heeft bovendien aangetoond dat markten niet naar evenwicht neigen.
Net zoals (voor mediteerders bekend is dat) de ongetemde geest beheerst wordt door
verstorende emoties, zo zijn markten onstabiel en geneigd te im- of exploderen wanneer zij
niet worden bijgestuurd door overheden. Ongebreidelde marktwerking ligt ook aan de basis
van de naderende ecologische- en energiecrisis. Omdat in de markteconomie de natuur geen
prijs toegekend is, worden we nu geconfronteerd met nieuwe schaarste (water, schone lucht,
olie, voedsel, gezondheid, uitsterven van plant- en diersoorten). Deze meervoudige crisis
vormt een dringende uitnodiging aan de mensheid om dieper stil te staan bif de grondslagen
van onze economie.

Misverstand
De boeddhistische wetenschap van de geest en de wereld kan een aanzienlijke bijdrage leveren aan het ontwerpen van een nieuw en meer duurzaam economisch bestel. Boeddhisme
wordt vaak afgedaan als een pad van onthechting, waarbij wij omwille van de ontwikkeling
van ons bewustzijn afstand zouden moeten doen van materidle rijkdom. Dit berust op een
misverstand: Boeddha en zijn volgelingen gaven richtlijnen voor hoe de beoefening van
Dharma met een actief leven rn de economie te verenigen zijn. Celd en materie zijn middelen
die ons en anderen kunnen helpen op het pad. De richtlijnen van Boeddha, waaronder de wet
van karma en de filosofie van de middenweg, bieden zelfs een perspectiefop hoe een duurzame samenleving vanuit boeddhistisch perspectief eruit kan zien. Hoe wij duurzaam en
ethisch kunnen handelen in een con su m ptiem aatschappij.

voor iedereen

UNICEF AWARD voor BOS-tilm

Gelu k

De film Vogel op sterk woter, een
coprodudie van de BOS, heeft de

Unicef Documentaries Award
gewonnen op het Vittorio Veneto
festival in ltali6. www.vittoriofi lm-

Boeddha en veel boeddhistische leiders na hem hebben ons een blauwdruk nagelaten voor
het scheppen van een samenleving die welzijn voor iedereen realiseert. De grote lndiase
koning Asoka bouwde een heel land op basis van boeddhistische principes. Zijn voorbeeld
werd gevolgd door een aantal keizers van China, de Dalai Lama's van Tibet en de koning van
Bhutan. Een samenleving waarin het niet slechts draait om Bruto Nationaal Product, maar

festival.com/eng

om Bruto
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ROSA'S H ELLEVAART

23.3O
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Regie/script: Rosa von Praunheim

NED 2

herhaling zat to april
o8.r 5 uur, neo z

/

Lengte:95

met: Muhammed A i, Dr. Viola Altrichte( Prof. Cabriel Barkay, David Berger,

Prof. Hartmut Bcihme, Profl Robert Thurrnan e.a. / camera: Elfl N,likesch / geluid: Thomas Ladenburger, L]lly Crote
montage: Mike Shephard / muziek: Andreas !(olter / mixage: Matthias Behrens / producent: Rosa von Praunheim
Filmproduktion

/

n co-productie met: ZDF/ARTE

Babeth M. VanLoo, Kathrin Brinkmann

/

/

& BOS / pro-ducent TV BOS/eindredactie: Babeth M. VanLoo,

met dank aan: Hieronymus Bosch Art Center, GMF Berlin

/ O 2olo

een

Rosa von Praunheim Fllmproduktion /ZDF/BOS co-productie

ln deze filmdocumentaire verkent Duits topregisseur Rosa von Praunheim de geschiedenis
van de hel. Hij gaat op zoek naar de oorsprong van het idee van een ziel, naar het ontstaan
van religies en naar opvattingen over vergelding in het hiernamaals. Von Praunheim, die
opgroeide in een streng katholieke omgeving, gaat te rade bi.i theologen, cultureel antropologen, religieuze funda mentalisten en godsd ien stcritici. Ceen enkele were ld godsd ien st bli.ikt
vrij te zijn van afsch rikwekkende visioenen van de hel. Ook het boeddhisme niet: het
Tibetaans boeddhisme heeft er maar liefst 32. Ze zijn niet - zoals de christelijke hel eeuwigdurend, maar maken deel uit van een van de Bardo's: de overgangsfase tussen een
vorig leven en een relncarnatie. Bovenal is de hel voor boeddhisten geen plek, maar een
gemoedstoestand waarin fe verblilft als resultaat van ie negatieve acties, ook tiidens het
leven zelf. Velen zien het levende bewijs van de hel op aarde in de beide wereldoorlogen en
in de Holocaust. Ook maken satanische afbeeldingen deel uit van het trendy amusementsaanbod in de popcultuur. Vooral binnen de muziekwereld wordt de christelijke kerkf
flink op de korrel genomen door genres als black metal. Opmerkeliik genoeg heeft het
moderne denken de religie niet vervangen. Het tegendeel is eerder waar: het verlangen naar
on sterfelijkheid, het onvermogen om de dood de accePteren en de behoefte om te geloven in
rechtvaa rdighei d zijn nog springlevend. Von Praunheim kreeg speciale toestemming om de
bijzondere schilderi.len te filmen in het Hieronymus Bosch Art Center in Den Bosch.

zon 4 aPtil

LET OP: r3.3o uur, NED 2
herhaling zat ro april

H
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Lengte: 3o min.

Regie/productie/camera/geluid: Madelon Hooykaas
Dijk, Sylvia Arkilanian

/

eindredactre: Babeth

N.,1.

/

met: Harada Shodo Roshi, Priscilla Daichi Storandt, Tom van

VanLoo

/

montage/mixage: Ceert Braarn

/

rnet dank aan: Sister llna,

o9.5O UUr, NED 2 Plumv llage, Francet De Nederlandse Ambassade, Tokyo / O 20to een Boeddhistische Omroep Stichting productie
Het tweede deel van een tweeluik over,apanse zenkloosters gemaakt door Madelon

Harado Shodo
Roshi

Hooykaas. Vorig jaar zond de BOS Zazen NU uit, een verslag van het leven in het Soto
zenklooster Bukkoku-ji, dat zif als beeldend kunstenaar en boeddhist bezocht. ln het nieuwe
deel bezoekt ze Sogen-ii, een Rinzai trainingsklooster in Okayama,,lapan. Dit is een van de
weinige zenkloosters in Japan waar westerlingen worden toegelaten om een training te
ondergaan. ln dit persoonlijke verslag van haar verbliif volgen we het dagelijks leven in het
klooster. We ontmoeten Tom, een jonge Nederlander, die een jaar in dit klooster traint. .Harada Shodo Roshi, abt en zenmeester van Sogen-ji licht toe waarom dit klooster er voo!
ook is voor vreemdelingen.
Begin mei komt het boek Zazen NU uit bij uitgeverij Ankh-Hermes. ln dit boek staan, naast l7o
foto's van Madelon Hooykaas over het klooster Bukkoku-.|i, een dagboek van Hooykaas en een
essay van Nico Tydeman.

zon 18 april HET LICHAAM ALS
'I1.55 uur,

NED 2

herhaling zat z4 april
o9.5O

u

ur,

NED 2

Regie/camera/montage: Pat van Boeckel
VanLoo

/

/

LERAAR

Len

met: Antony Cormley, Lee Ning Ning, Patrick Lin

product e/geluid: Kar n van der Molen

/

/

gte: 30 m in.

eindredactie: Babeth

[,'1.

met dank aan: Cormley Studlos, Steve L n, Julia Cheng, studenten

van Tzu Chi Unlversity, lan van Boeckel, Sander Hendr ks

/ O 2oro een

Boeddhistische Omroep Stichting Productie

Een documentaire waarin ons lichaam niet ophoudt bij de huid. Exposure heet het beeld van

w

een hurkende man dat binnenkort aan de rand van het lJsselmeer bij Lelystad wordt
geplaatst. De z5 meter hoge open structuur is van de Britse beeldhouwer Antony Gormley,
die al 3o iaar ziin eigen lichaam als basis voor zijn werk gebruikt. Hij noemt het lichaam een
plaats waar alles gebeurt. Waar de essentie van ons bestaan ligt. Ziin beelden hebben geen
huid meer, maar wel een lichaam. Open en bloot zijn ook de lichamen waarop studenten
medicijnen hun anatomie moeten leren. Lee Ning Ning is een jonge arts in opleiding, die
ons inwijdt in de speciale benadering van het lichaam in een boeddhistisch ziekenhuis in
Taiwan. Het dode lichaam wordt niet gereduceerd tot ob.iect, maar de Persoon die erbij
hoorde wordt gekoesterd als bron van leven.

woe 21 aPril N IRVANA
20.oo uur, via de kabel: Deze maand deel 5 van de reportageserie Art meets Science:
THEMAKANAAL SPlRlT24

2o.oo uur, online:
WWW.SPlRlTz4.N

The Shifting Poradigm. Met

Marina Abramovic, perform an ceku n sten aa r; Fritjof Capra, n atu u rku nd ige en econoom;
Raimon Panikkar, priester and Hindu geleerde en H.,. Witteveen, econoom.

L

NIRVAN;.:

Daarna de documentaire Montegrande over de wetenschapper Francisco Varela (r945 zoor). Varela was een meester in samenvoeging. Bewonderd, controversieel' en begiftigd
met de aanstekelijke hartstocht van een uitzonderliik begaafd onderzoeker. Hij speelde een
grote rol in het vormen van de moderne systeemtheorie en in de cognitieve wetenschap.

HOE TE BEKI'KEN
Zit Spiritz4 in uw kabelpakket? Dan kunt u het op televisie bekijken. De uitzending
bekijken op www.

zot 3 opril DE ECONOMIE
r

5.oz

-

r

5.oo

u

DE ZEVENDE HEM EL

is ook live te

spiritz4.nl, maar alleen op de hierboven vermelde tijden.

opnieuw ontaarden in een totalitaire staatl
Nu in Nederland steeds meer leiders opstaan
die willen bepalen hoe een mens zich mag
kleden, lijkt het thema van de meestal zo
bezadigde maand van de filosofie actueler
dan ooit. Wat hebben filosofen ons te bieden
bij de volgende verkiezin gen )

VAN

BOEDDH ISTISCH E KLOOSTERS

ln Europa hadden katholieke kloosters
aanzienli.lke economische macht en wereldse
belangen. ln Belgid wordt onderzoek gedaan
naar de rol van boeddhistische kloosters en
tempels in Azid. Tobias Wissler over de rol
van kloosters en de betekenis geld in het
oude China.
Dominee Dick Stap schreef Boeddha en
Christus; een ontmoeling met haft en ziel. Stap,
die opgroeide met een boeddhabeeld binnen
handbereik, benadrukt dat de verschillen
tussen Boeddha en Christus groter zifn dan
de overeen kom sten.
Psychiater Herman Kief ontdekte hoe je
symptomen kunt vervatten in koans en ermee

kunt werken bij psychothera peutische interventies. Een koan is een vrijwel onbeantwoordbare vraag die steeds herhaald wordt,
totdat het inzicht doorbreekt.
Verder: de column van Ananda Olande.

zot 10 aptil
r 5.o2 - 16.oo u
DE ZEVEN DE

H EIvl EL

H

De Franse kunstenaar en econoom Robert
Filliou (r926-1987) was geinteresseerd in de
relatie tussen kunst en leven. Voor hem was
kunst een middel om invloed uit te oefenen

op de wereld. ln zijn 'podtische'economie
zou geld even vrilelijk beschikbaar moeten

zijn als leidingwater.
Robert Filliou

zon 4 april

FI LOSOFISCH STEMADVIES
22.30 - 23.OO u De maand van de filosofie heeft dit jaar als
DE IUIDDENWE6 thema 'vrijheid', of liever gezegd 'grenzen
aan de vrifheid', zoals lan Buruma het
verwoordt. De relatie tussen religie en democratie speelt een belangrijke rol. Ziin ze
compatibel, is religie een bedreiging voor de
vrijheid of zal de democratie zonder religie

DE POETISCHE ECONOMIE VAN
ROBERT FILLIOU

ln Stilte als antwootd doet Sara Maitland
verslag van haar persoonlijke zoektocht. Van
de stilte na seks tot de stilte van de
solozeiler, van stilte als verzet tot stilte als
moderne levensstijl. Aan Nico Tydeman de
vraag of de boeddhistische stilte wezenliik
anders is.
Wanneer ben je boeddhist) Het is een van de
vragen d ie de gemoederen in het (westers)
boeddhisme op het ogenblik bezig houden.
Paula de Wijs probeert hem te beantwoorden

middels een workshop.
Verder: de column van Jotika Hermsen.
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zon
22.30

-

opril DALAI LAMA - DE

23.oO u

DE MIDDENWEG

BESTSELLER

De Dalai Lama is een veelschrijver, als ie
afgaat op de eindeloze stroom boeken en
boekjes die onder ziin naam verschijnen.
Even snel langs de online boekhandel leverde
I4 Nederlandse titels op, varidrend van:

je han

bt

Zijn wie je werkelijk bent.
Auteur: de Dalai Lama. Die boeken schrijft hij
niet zelf, zoveel is duidelijk. Naast de Dalai
Lama prijkt steevast in kleine letters nog een
auteursnaam op de omslag. Wie zifn dat dan,
die samen met Zijne Heiligheid achter de pc
hebben plaatsgenomen) En vooral: wie
verdienen er aan de eindeloze stroom wiisOpen

heden

zot
r5.o2

1Z

-

I

opril ALTRUiSME EN COMPASSIE IN

r6.00

u

DE ZEVENDE HEMEL

Werk van Juul Hoes

DE

ECON OM IE
Begin april vindt in Ziirich een conferentie
plaats rond het thema Altruism and
Compassion in Economic Systems'. Naast de
Dalai Lama nemen diverse vooraanstaande
wetenschappers eraan deel. Sander Tideman
bespreekt de belangrijkste bijdragen en
inzichten.
Beeldend kunstenaar fuul Hoes heeft zich
samen met haar partner Hans gespecialiseerd
in het schilderen van boeddhahoofden. Na
larenlang door het buitenland te hebben
gezworven, wonen ze nu weer in Amsterdam.
Centrum Stiltii in Maastricht wordt geleid door
Ad van Dun. Hij begon in 1977 met de beoefening van zen en een jaar later met aikido. ln
zooo werd hij leerling van Nico Tydeman en
stichtte zencentrum Prajna en aikidoschool
lnai. Die zijn nu samengevoegd tot Centrum

stiltii.
Verder: de column van Lam Ngo.

zon tE april wUs EN DUURZAAM
22.30

-

23.oo u

DE MIDDENWEG

ln april verschijnt het boek Wijs en duurzaam
van de Thaise denker Sulak Sivaraksa. Hil

fl
Edy Kofihals Alles

noemt zich 'geEngageerd boeddhist', wat wil
zeggen dat hij boeddhisme ziet als inspiratiebron om te komen tot een betere en
rechtvaa rdiger samenleving waarin de
economie anders wordt ingericht. Een
gesprek met econoom en voormalig diplomaat Edy Korthals Altes, die er soortgelijke
idee€n op na houdt.

zat 24 optil DE ECONOMIE VAN HET GEVEN
r

5.oz

-

r

5.oo

u

DE ZEVENDE H EMEL

m

il
Bas Coedvolk

Bas Coedvolk begon zijn werk als fundraiser

voor boeddhistsche organisaties als een
gewone job. lnmiddels is fundraising zijn
passie en is hij zeer succesvol. Hij bespreek
de verschillen tussen Oost en West als het om
geven gaat en legt uit wat er bedoeld wordt
met 'drievoudige zuiverheid' (geen gever, geen
sift. seen ontvanserl.
O
Ludo Robert Timmerman is student van Dzongsar Khyentse Rinpoche en zorgde als

marketing manager voor hoge oplagecijfers
van onder meer FD, N RC en Telegraaf. Hij
vindt dat management het boeddhisme moet
dienen en niet andersom.
Verder: de column van Ron Sinnige.

Ludo Tinmetmon

zon 25 oPtil

22.30
DE

M

23.OO u
IDOEN\9EC

GELD VERDIENEN AAN DE DHARMA}
Zen en het bedriffsleven lijken goed samen te
gaan. Rients Ritskes beschreefals een van de
eersten de relatie tussen zen en leidinggeven
en is al twintig jaar trainer en coach in
binnen- en buitenland. Ook Ron Sinnige is
via'Zen at work' actief binnen bedrijven.
Maar hoe zat het ook alweer met seld ver-dienen aan d ha rm aonderrichti Zij; de
dhistische leefregels in dit opzicht achterhaald of is het een kwestie van interpretatie?

bO

EERSTE NEDERLANDS HAIKU FESTIVAL IN

Programmablad voor Vrienden
van de BOS

AMERONGEN

IN HOU D
Haiku Festival Amerongen r
Programma televisie
2
Programma N irva na
3
Programma rad io
3, 4

Achterpagina
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sl a

chtoffe rs

a ard

4
bevi ng

Een aardbeving heeft de Tibetaanse

stad Yushu en omstreken bijna
geheel

in puin
gelegd.

als

Elke dag is
Zondag z mei wordt het eerste Nederlandse haiku festival georganihet knippen met je vingers seerd in Amerongen. Er komen maar liefst vffiig dichters die ieder
Elke mei een droom
vijf hoiku's voordragen. Ook bezoekers mogen het
podium beklimmen.
(Ryokan)

Hokku en Haiku

l'4psaoka Shtkr

De van oorsprong Japanse haiku is een kort gedicht dat de ervaring van 66n

moment uitdrukt. De haikutraditie ontstond in de zeventiende eeuw al heette
de haiku toen nog hokku en vormde deze het beginvers van een renga, een
zogenaamd kettinggedicht. ln de negentiende eeuw ging deze inleidende hokku een eigen
leven leiden en werd door meesterdichter Masaoka Shiki omgedoopttot haiku. De traditionele r9 lettergrepen zijn verdeeld in drie regels van vijf, zeven en vijf.

Help de
slachtof-

Hollandse Haiku

fers en

was zoals bijna alle Nederlanders onbekend met de dichtvorm en wilde de vertaalde.lapanse
haiku niet plaatsen. Maar Koning-koopman Willem lll bemoeide zich er mee vanwege de
ha ndelsbetrekkingen met japan, die hij niet wilde schaden. Zo belandde de haiku in de
Nederlandse literatuur De eerste haiku die op Nederlandse bodem geschreven werd, is hier
letterlijk'verzeild' geraakt. De jonge leerling-smid Matsu Toko kwam aan in de Rotterdamse
haven om stage.te lopen bij de scheepsbouwerij Bart Wilton, later Wilton-Feijenoord. Zijn
verrukking over Rotterdam bracht hij als vol6 onder woorden:

steun het Gesar Fund. Doneer op
rekening 4391534 t.n.v. het Gesar
Fund en vermeld daarbij 'aardbe-

vrng'. Donaties komen direct bij de
medische hulpverlening terecht.

Boeddha's gehoortedag

De eerste haiku

in Nederland stond in r863 in het tiidschrift De Gids. Hoofdredacteur Potgieter

ln mooi Rotterdam
Leer ik een vak voor later
Stad

aan

het water

Regeltjes en gedoogbeleid

Zaterdag r5 mei wordt wereldwijd de
geboorte van Boeddha gevierd. Op
de Nieuwmarkt in Amsterdam
organiseert de He Hua tempel de
viering. Hier zal ook de BOS aanwezig zlin. Heeft u een kind jonger
dan €6n jaari Meld u aan op
www.ibps.nl om het die dag te
laten zegenen.

Milarepa winl Award

''B

De speelfilm

Milarepa, een

coproductie van de
BOS uit zoo7, heeft
de hoofdprijs
gewonnen op het
European Spiritual
Film Festival in Parijs, in de categorie Best Spiritual Film Award.

www.festival-esff.com

ln de traditionele haiku is leegte erg belangrijk. Er worden al weinig woorden gebruikt, en daarvan proberen de meeste iets aan te duiden dat er niet is. Net als in het zenboeddhisme vind je
in haiku's veel grappige, onverwachte wendingen. Logica wordt doorbroken, en de focus ligt
vaak nadrukkeli.ik op het hier en nu. Het 'seizoenswoord' is in de traditionele haiku onmisbaar:
'sappig groen gras'vind ie in een dnder jaargetijde dan 'hoge trillende rietpluimen.' De oude
haiku moet dus voldoen aan strenge regels. Daar heeft de moderne haiku geen last van. Mede
omdat men in de ene taal minder of juist meer lettergrepen nodig heeft dan in de andere, is in
de Nederlandse haiku een marge van twaalf tot negentien lettergrepen gedoogd. Ook qua
seizoenswoorden en andere inhoudelijke begrenzingen nemen wij het niet zo nauw.

Een

re

is naar Amerongen

Roeland Schweitzer, kunstenaar, haiku-dichter en organisator van het festival vertelt over de
diepe relatie tussen de haiku en het boeddhisme: 'het nu speelt altijd een centrale rol, en er is
geen doel op zich. ln de wereld van de haiku is het 'zijn om het zijn', zonder versiering of ildelheid.' De organisatie van het evenement ging niet vanzelf. Schweitzer: 'een haikufestival organiseren is veel moeilijker dan ik dacht. Haikudichters zijn vaak anonieme individuele
natuurgenieters die niet de spotlights zoeken, en waarom zouden ze een reis naar Amerongen
maken om drie regels voor te dragen)' Je moet ook heel veel dichters uitnodigen wil het festival
een beetje'body' krijgen. Schweitzer, die in Amerongen onder andere ook de kunstmarkt en de
biologische markt organiseert, houdt niet van het 'wij'-en-'zij' idee: 'het publiek wordt actief bij
het festival betrokken. Mensen kunnen zich opgeven om voor te dragen, er is een haikuworkshop, er is muziek, en een haiku-doos voor mensen die hun haiku niet zelf willen voordragen.'
Het eerste Nederlondse haikufestival vindt zondog z mei van tz.oo tot 17.oo plaats in een
circustent voor kasteel Amerongen, op de Margoretha Turnor Loan. Voor opgeven en inzenden van
haiku's kunt u e-mailen naar haiku @schwo rks. nl. Meer informatie op www.schworks.nl.

zon 2 met KINDNESS, EEN BRIEF VAN TIBET
l2.oo uur, NED 2
herhaling zot I mei
o9.2O

uU

r,

N

ED 2

Lengte:59 min.

Regre/scenario: Clementlne Ederveer ,/ met: Tsering lampa, Tenzln Yangdol, Tenzin Phent6k, Kelzang Chukie
Tethong, Phuntshok Namgyal Dhumkhang, Ka sang Choekyi, Sonam Tsher ng, Tenzin Thutop, Tenzin Dolkar, Tenzin
Woser, Karma Tenzin Thardoe
Leseur van Leeuwen

/ eindredact e: Eabeth M. VanLoo

/ geluid/licht: Simon Sliphorst /

,/ regie assistent: Tenzin Thardoe

montage: Stefan Pisters

/

/ camera: Siebout

met dank aan: Tsering lamPa,

lnternatronal Campaign for T bet,Europe, Mevrouw P.l.A. Ederveer-Rientiens, Ton en Wil van der Veldt, Kha-Wai-Yau,
Steven Wu, Tibetaanse K nderdorpen

s

TserinE

Janpa

de BOS

/,O

in Dharamsala en Choglamsar / producent: Lotus Film BV in coproductie met

2oro

Als Tsering Jampa 4jaar is bezetten Chinese soldaten haar huis. Haar vredige leventje wordt
wreed verstoord. Niet lang daarna vlucht het gezin uit Tibet naar lndia. Haar moeders zang,
oude verhalen en de gebeden van haar vader vullen haar bewustzijn. Wat te doen met het
onrecht) Als Tsering r2 jaar is vindt ze de sleutel tot het antwoord. Het ligt besloten in een
eeuwenoud vers. Veertig jaar later, in maart 2oo8, komt haar volk in Tibet onverwachts in
opstand. Tsering woont inmiddels 23 jaat in Nederland en is directeur van lCT, lnlernationol
Campaign for Tibet Europe. Tijdens een demonstratie bij de Chinese ambassade in Den Haag
weet zij op magistrale wijze de pijn en frustratie van haar jonge landgenoten te beteugelen.
Regisseur Clementine Ederveen vermengt gedramatiseerde zwart-wit scenes uit Tserings

jeugd met de weerbarstige politieke werkelijkheid waarin Tibet zich nu bevindt. De film
brengt de eeuwenoude cultuur van vriendelijkheid die Tserings ouders aan haar doorgaven
tot leven en onthult hoe de manier waarop Tsering actie voert onlosmakelijk verbonden is
met de wi,ize waarop ze is grootgebracht.

zon 16 mei IN HET LICHT VAN RUIMTE
l2.oo uur, NED 2
herhaling zat zz mei

Regie/rnontager Pat van Boeckel, Jaap Verhoeven
Babeth M. VanLoo

09.50 uur, NED 2 Dulsseldorl

/

camera: Pat van Boecke[

/

/

Lengte: 3o min.

rret: Ton van der Laaken, Arthur van der Laaken / eindredact

productie/geluid: Jaap Verhoeven

/

met dank aan: Fachhochschu

CITO Arnhem, Cemeente Arnhem, Schuttebouw Zwolle, Prorarl Utrecht.

Omroep St chting procjuct

/ O zoto

e:
e

een Boeddhistische

e

je positief veruelen? Zoekend naar een antTon
van der Laaken ons mee in zijn wereld van
woord op deze vragen, neemt beeldhouwer
betonnen ruigtes en de stilte van zijn atelier. Op ongewone en ongepolijste plekken ervaart
hij ruimte en schoonheid. Een ervaring die hij aan anderen probeert over te dragen in architecturale beelden. Zoals de stilteruimte die hij in de winkelstraat van Arnhem plaatste, waar
hij met een diepblauw licht het winkelend publiek uitnodigt naar binnen te gaan. Ook zijn
med itatiebeoefen ing staat midden in de wereld. Zo deed hij de driejaarsretraite uit de Rigpatraditie van Sogyal Rinpoche, gewoon thuis in plaats van in een klooster ver weg. Te midden
van zijn gezin, zijn werk als kunstenaar en docent aan de Design Academie in D0sseldorf.
Op de academie leert hij zijn studenten te reageren op de ruimte vanuit de stilte. Dat levert
weerstand op, maar ook inspiratie. Het is hetzelfde proces dat Arthul de zoon van Ton, in
het gezin doormaakte. lnmiddels is hij volwassen en heeft als stadsnomade een heel eigen
visie ontwikkeld op zijn plaats in de publieke ruimte.
ls er schoonheid te vinden in een bouwput? Kun je

zon

jo

me, SPELEN MET VERLICHTING

l3.oo uur, NED 2
herhaling zat 5 juni
09.25 uu r,

NED 2

Reg e/montage/productie: Anne Kleisen

/

Steekelenburg. Floris en lris Wi lems en Douwe Hoitsma
eindredact e: Babeth M. VanLoo

/

Lengte: 3o min.

met: Josd van Diik, Yara Vrol jks,

/

muzrek: Noa

K

J shin Hendriks, loost Willems, Ancilla van

eisen / camera en geluid: Dimitri Cicsdr

met dank aan: De losefschoo in Weesp, Zencentrum Noorderpoort

/O

/

2oo9 een

Boeddhlstische Omroep productie

Boeddhistisch opvoeden, wat is dat eigenlijki En hoe kan het boeddhisme helpen kinderen te
laten opbloeienl Ancilla en ,oost hebben twee jonge kinderen. Op welke manier integreren
zij hun boeddhistische overtuigingen in hun opvoedingl En als je pubers hebt zoals Jos6, die
haar zoon Ruben en haar dochter Yara boeddhistisch opvoedtl Van kleins afaan gaat Yara
mee naar bijeenkomsten van Sogyal Rinpoche. Wat vind Yara daar zelf van) Jishin Hendriks
geeft al jaren familieretraites in Zencentrum Noorderpoort. De kinderen worden actief
betrokken bij de boeddhistische elementen als in stilte eten, reciteren en werkmeditatie. Op
eenzelfde manier wil leerkracht Douwe Hoitsma kinderen op school enkele boeddhistische
vaardigheden aanleren, zoals mediteren en aandachtig zijn. Met hart en ziel zet hij zich in
voor de oprichting van de eerste basisschool op boeddhistische grondslag in Nederland. Wat
kan je met kinderen doen in de klas op boeddhistische basis en hoe reageren ze daar opl

woe 19 met
2o.oo uur, via de kabel:
THEMAKANAAL SPlRlT24

2o.oo uur, online:
!f

WW.S

PlRlT24.N

L

rrrrnvnrrrn!

N IRVANA
Deze maand aandacht voor de nacht van de fllosofie, die dit jaar over het thema 'vrijheid'
ging. Met Femke Halsema, japanoloog en schrijver lan Buruma en schrijfster en filosofe Joke
Hermsen. Na dit programma de documentaire Pos, Secular Society over de geschiedenis van
onze westerse samenleving aan de hand van de omgang met religie. Kunnen we onze maatschappij seculier noemen of is dat een illusie) Met de Canadese filosoof Charles Taylor,
auteur Karen Armstrong en de Britse filosoof John C ray. Ki.jk op
www.boedd histischeom roep.n l/spiritz4 voor het volledige programma.

HOE TE BEKIIKEN
Zit Spiritz4 in uw kabelpakket? Dan kunt u het op televisie bekijken- De uitzending
bekijken op www.spiritz4.n l, maor alleen op de hterboven vermelde tijden.

r

zat 1 mei
5.oa. - r5.oo u

DE ZEVENDE

H EilI

EI

Rabindranath Tagore

TAGORE EN HET BOEDDHISME
7 Mei is de geboortedag van de lndiase wijsgeer, schrijver en mysticus Rabindranath
Tagore. Victor van Bijlert bespreekt enkele
werken van Tagore, die door het boeddhisme
beinvloed zijn.
Zen- en budobeoefenaar Peter Rumpff zet
Japanse vechtsporten in om moeilijk opvoedbare jongeren meer zelfiiertrouwen te geven:
Bu Shin Do voor jeugddelinq uenten, budo
voor jonge blowers en Japans koken met
ADHD,
Hebt u zingevingproblemenl Dan kunt u
terecht bij religiepsycholoog Sarah BAnzinger.
Zij studeerde ervoor in Nijmegen en promoveerde op'Nederlanders en bidden'.
Verder: de column van Ananda Olande.

zon 2 me, FLIP KOLTHOFF

Schouten een aantal gesprekken met haar. De
lezingen en gesprekken zijn nu gebundeld in
het boek Leven in Verbinding.
Nico Tydeman ging op bezoek in de

Openbare Bibliotheek Amsterdam en bekeek
OBA Ansterdam

de collectie boedd histische literatuur.
Verder: de column van Jotika Hermsen.

zon 9 met HANS KEILSON: IN DE BAN VAN
22.30
DE

N,,I

23.oo

u

IDDENWE6

OVER

- 23.oo u AU SC HWITZ R ET RA IT E
DE MIDDENWEC Sinds r 996 wordt er elk jaar een vijfdaagse
retraite gehouden in het voormalig concentratiekamp Auschwitz-Birkenau, een initiatief
van zenmeester Bernie Classman. Centraal
staan de principes van zijn Peacemaker Circle:
dompel je onder in niet-weten, wees getuige
van het lijden en het plezier van de wereld en
zet ie in om jezelf en de wereld te genezen
Flip Kohhoff door liefdevolle actie. Psychiater Flip Kolthoff
ging mee en zijn ervaringen van toen werken
nog altiid door in zijn leven. Eernie Classman
vertelt over het helen van de plek en de zielen
die er ronddwalen, maar ook van het helen
van de deelneme rs.

is ook live te

DE

TEGENSTANDER
Schrijver en psychoa na lyticus Hans Keilson
begint tijdens de oorlog zijn ervaringen op te
tekenen. Hij duikt onder en raakt betrokken
bij het verzet. Na de oorlog werkt hij zijn
manuscript verder uit en in r959 verschijnt
het onder de titel ln de ban van de tegenstander.Ter gelegenheid van zijn honderdste
verjaardag verscheen bij Van Gennep een
n ieuwe herta ling.

22.30

zot E mei
- 16.00 u

r5.o2

DE ZEVENDE HEMEL

r

zat 1S mei THE DYNAMICS OF STANDING STILL
5.oz - r 6.oo u Dit boek van Peter den Dekker gaat over de

DE ZEVENDE H E I\,4 EL

tekening van Zhon
zhudt g Chi Kung

LEVEN IN VERBINDING
Naar aanleiding van een aantal lezingen door
Prinses lrene over natuur, zelfontplooiin g,
RADIO
leiderschap en duurzaamheid, had Matthijs
veruolg pag 4

oude Chinese kunst van Zhan Zhuang Chi
Kung - het verbeteren van je gezondheid door
stil te staan. De technieken van staande chi
kung zijn vooral effectiefvoor dansers, musici
en beoefenaars van vechtsporten, maar kunnen
worden toegepast door iedereen met belangstelling voor lichaam sbewu stzijn.
Op z mei vindt in Amerongen het eerste
Haikufestival van Nederland plaats. 5o Dichters
lezen ieder 5 haiku's voor (zie voorpagina).
Veranderen is de kern van het bestaan. Alleen
door je aan te passen, kun je overleven. De
lapanner Masanobu Fukuoka paste dit principe
toe op de gewassen die hij verbouwde.
Verder: de column van Lam Ngo.

zon 16 mei
- 23.OO u

22.)O

DE MIDDENWEC

'r

KRISTOFER SCHIPPER: DAODE,ING

tualiteit te makenl ln dit programma niet

Lao Zi's Het Boek van de Tao en de lnnerlijke

alleen praten over muziek, maar vooral luisteren, naar live opnames van 3handsclapping

Kracht. Zo heet de nieuwe vertaling van de
klassieker Daodejing door sinoloog Kristofer
Schipper. Net als eerder met de Zhuang Zi
heeft Schipper deze taoistische tekst rechtstreeks uit het Chinees vertaald, gebruik
makend van nieuwe bronnen die ontdekt ziin
bij archeologische vondsten. Een gesprek
over tao en vertalen.

en stukken van hun nieuwe cd Shoman Dance.
jhandsclopping

zat 29 mei
r 5.oz - r 6.oo u
DE ZEVENDE HEMEL

zat 22 mei BEZINNINGSTOERISME IN LIMBURG
5.o2 - r5.oo u Meer dan de helft van de bevolking schijnt

DE ZEVENDE HEMET

behoefte te hebben aan spirituele onthaasting.
De Limburgse Kamer van Koophandel zag er
wel brood in. Limburg beschih immers over
talrijke kerken, kloosters, yogacentra en
pelgrimswandelingen, plus natuur en landschap. Zendo Maasduinen is een van de dertig
uiWerkoren bezin ningsplekken.
Psychiater Edel Maex ging op zoek naar de
bron voor creativiteit in de boeddhistische
beoefening en schreef daarover het boekje
Open Mind, onderc kijken naor de werkelijkheid.
Over artefacten, Picasso, de middenweg,
illusie en de vraag waarom de Chinese
geneeskunst geen anatomie kent.
Verder: de column van Ron Sinnige.

levensvisie.
Verder: de column van Ron Sinnige.

zon 30 met DAVID
22.10

-

23.Oo u

DE MIDDENWEC

zon 23 me, 3 HANDS
22.30
DE

M

23.oo

u

IDDENVJE6

CLAPPING
Hoe klinkt het als drie jazzmusici hun ego
thuis laten en gewoon gaan spelenl Heeft de
vrije ruimte die dan ontstaat, iets met spiri-

VESAKH VIEREN IN GRONINGEN
Op 30 mei wordt in Croningen Vesakh
gevierd. Daarbij wordt stil gestaan bij
geboorte, verlichting en heengaan van de
Boeddha. Dit jaar is er voor het eerst een
gezamenlijke viering door het vipassanacentrum, de zengroep Leven in Aandacht en
de Dzogchen-commu n ity.
ln r993 werd in Central Park (New York) de
allereerste Change your Mind Day gehouden,
op een warme zomermiddag. Allen Ginsberg
en Philip Class brachten er hun legendarische vertolkingvan Do the meditation rock
ten gehore.
Angela Wende kwam als man ter wereld en
liet zich veranderen in een vrouw Daarbij
vond zij steun bij haar boeddhistische

David Brazier

BRAZIER

DavidBrazier (Dharmavidya), hoofd van

HOOG BEZOEK AAN NEDERLAND
Zes beroemde leraren die deze maand naar Nederland komen:
Yangsi Kalu Rinpoche 29 april tot en met 9 mei, tournee Nederland en Belgi€:
www.tibetaa n s-in stit u ut.org
Gelek Rinpoche r tot en met 7 mei, lezingen retraite in Nijmegen:
www. jewelheart. n I
Ringu Tulku 4 tot en met 6 mei, Amsterdam en Limmen:
www.sha m bha la. n I
5 tot en met 9 mei, retraite in Amsterdam:
www.rigpa.nl
Amnyi Trulchung Rinpoche 8, 9 en 3o mei Rotterdam en Rosendaal:
www.am nyitrulch ung.org
Tenzin Vlongyal Rinpoche r4 tot en met r6 mei lezing en seminar Amsterdam:
www. bongaruda.com

Sogyal Rinpoche
Yongsi Kalu Rinpochc

cje

Amida Sangha, was vorige maand een van de
s prekers tijdens het BUN-symposium
Compassie in de samenleving. Daarbi.l ging het
over de vraag in hoeverre het ontwikkelen
van compassie kan bijdragen aan meer
inzicht en vrede in de maatschappij.
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Zaterdag 5juni wordt een historische dag: in het Oosterpark in Amsterdam zal de eerste
2 Nederlandse Change Your Mind Day worden gehouden, ooit begonnen in New York in r99j. Hoe
kan er verwacht worden?
3 zit het met de geschiedenis van de Chonge Your Mind day, en wat

Change Your Mind
Programma

I

3, 4

4

Geschiedenis
De eerste Change Your Mind Day, een initiatief van het
Amerikaanse boeddhistische magazine Tricycle, werd gehouden
in r 993 in het Central Park, New York. Het doel was om mensen
op een laagdrempelige manier kennis te laten maken met
diverse vormen van meditatie. En dat is nog steeds zo: Change
Your Mind Day is een oproep om te midden van de drukte van
het dagelijks bestaan de stilte in jezelf te vinden.
Wat begon als een kleine bijeenkomst in Central Park met optredens van Allen Ginsberg en Philip Class en een Paar honderd
deelnemers, is in zeventien jaar uitgegroeid tot een mega-evenement in verschillende Amerikaanse steden met duizenden bezoe-

Sokyo Trizin
Rinpoche

Sokya Trizin

MIND

in Nede and

Sakya Trizin, de hoogste geestelijk

kers.

leider van de Tibetaanse Sakya-lijn,
was in t 984 voor het laatst in

Eersie Charge Your Mind Day in Europa

Nederland. Zaterdag r9 iuni komt
hij opnieuw. Hij geeft een publieke
lezing in Den Haag met als thema's
Toepassing van de Dharmo in het
dagelils leven en De beoefening van
samatho en vipassana. U kunt nog

Al enkele jaren leefde in Nederlandse boeddhistische kringen het idee om het evenement in
Europa navolging te geven. Cezien de snel groeiende belangstelling voor het boeddhisme leek
'l3.oo tot l7.oo
het nu het moment: zaterdag 5 juni vindt in het Amsterdamse Oosterpark van
uur de eerste Europese editie plaats van de Change Your Mind Day. De dag, die barst van de
activiteiten en mogelijkheden om te leren over meditatie, wordt geleid door voormalig wereldkampioene kickboksen en boeddhist Lucia Rijker.

reseryeren: www.sakya.nl

Change Your Mind

in het Oosterpark

Kennismaken met mediteren staat op 5 juni centraal. Van t3.oo tot I7.oo uur geven specialisten
meditatie-instructies in vier tenten. Tenkei Roshi vertelt over zen, Aad Verboom over theravada,
vipassana en mindfulness, Kaye Miner over Tibetaans boeddhisme en Kah Kin Yau over
Chinese meditaties. Maar er zijn ook allerlei andere activiteiten zoals muzikale optredens,
lessen in onder meer yoga en tai chi, en er staan stands van verschillende sangha's en boeddhistische tifdschriften en kraampjes met boeken en cd's. Ook voor kinderen zullen er genoeg
leuke dingen te doen zijn, zoals de zenuwspiraal van Bodhitv waarmee je kunt ontdekken hoe
De 7e Dzogchen
Rinpoche

Plantenbak

Meer hoog bezoek
ln juni blijft het druk wat betreft

'Of je nou een plantenbak bent ofdoor het leven zweeft, iedereen kan zich bewust worden van
zijn innerlijke kracht,' aldus Bastiaan Baai.j, oprichter van de d idgeridooscholen in Rotterdam en
Den Haag. Hij zal met zijn band de dag afsluiten met een optreden waarbij het de bedoeling is
dat de'muzikwaliteit'van iedereen naar boven komt. 'lk geef nu twintig jaar les, en ik heb
geleerd om te zien hoe ik wie dan ook kan helpen om in contact te komen met zichzelfl' aldus
Bastiaan Baaij. Het wordt een mooie dag, waarop niet alleen iedereen kan kennismaken met
meditatie en het boeddhisme, ma?J waar ook boeddhisten uit het hele land elkaar kunnen

bezoek van internationale leraren
aan Nederland. Onder andere
Amnyi Trulchung Rinpoche, Geshe
Gelek Jinpa en de 7e Dzogchen
Rinpoche zullen lezingen en retrai-

tes geven. Kijk voor een volledig
ovezicht op wwwboedd his me.n

'chill' je bent!

I

treffen.
De Change Your Mind Day op 5 iuni is geheel gratis, en wordt georganiseerd door de BOS, de
BIJN en uitgevery Asoka. Kijk voor alle verdere informatie op www.changeyou rmindday.nl

Luister naar het live-verslag op radio
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Junt oRANJE BOVEN! TIBET-HOLLAND

i2.oo uur, NED 2
herhali ng zat r9 juni

Lengte: 30 min.

!elmer / met: Tashr Norbu, Tenz n, Wangchuk, Ngawang Srmone Dooves, Annelek Schuurman
eindredactre: Babeth M VanLoo / canrera: Rob Smits / gelu d: Jaap Verhoeven / montage: ChrisTeerink /
Reg e: U rike A.

7

09.5O uur, NED 2 mrxage/kleurcorrectie: Ceert Braam / met dank aanr De Boterton Koog aan de Zaan, Reindert &Thomas Dooves,
Reg ocollege Purmerend,

Cor.a iin van Leuzen. Tse Yang, Royalty, Temple Amsterdam, voetbalream T bet Holland,

voetbateam KCNL Kachrn Coflrmunitv Nederland CarosCastrl o, Susanne Helmer, Egon Hanfstingel, Louwrren
W

jers / O

zor o een Boeddhistische Omroep Stichting prodLrctre

De Tibetaanse kunstenaar Tashi Norbu (t974) werkt en leeft samen met een groep ionge

mede-Tibetanen op het raakvlak van twee culturen. Opgegroeid in Bhutan en Noord-lndia
kwam hij via Belgid in Nederland terecht. Ulrike Helmer maakte een film over hoe deze
.iongste generatie Tibetanen in Nederland hun plek veroveren, en hoe ze tegelijkertijd hard
werken om hun eigen cultuur met anderen te delen.
Van kleins af aan had Tashi al de vurige wens om een famous arris, te worden. Als jongetje
verzamelde hij alle boeken met westerse kunst die hij kon krijgen. Hij en zijn vrienden
koesteren hun boeddha's en rituelen, maar genieten tegelifkertijd met volle teugen van alle

vrijheid die Nederland biedt. Een monnikspij dragen ze met evenveel gemak als een lage
spifkerbroek met sneakers. Maar het valt niet mee in te burgeren en onze normen en waarden te begrijpen wanneer je uit een land komt waar tijd geen rol speelt en agenda's niet
bestaan. Ook de taal leren is een hele opgave. Rondom Koninginnedag laten Tashi en zijn
vrienden op de Amsterdamse grachten zien dat Tibetanen ook geweldige partygangers,
dansers en sporters zijn.
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herhaling zat j juli
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zoNDER WRt'VtNG GEEN GLANS

Lengte: 45 rnin.

Rege: Pau Vleghaar/metr Ran'on Ro lfs of Roelofs, Theo Nabuurse.a.,i productie: Timothy l',4eurlnk, Natascha le

o9.2O UUr, NED 2 Clercq/ interviews:

Taco van der Mark. Pau Vleghaar

/ advies: Raoul Destrde, Ramon

Rol fs

oI Roelols / camera:

eran Scannel ,/gelu d: Bart Schreuder / monrage: Jeffrey Pois, Bart Schreuder 1 aud onabewerk ng: Tlmothy
I\4eurink / eindredacteur BOSr Babeth M VanLoo // prodLrcent: Med ageniek / @ zoro Mediageniek/Seashore lvlusic
K

Ramon Rollfs of Roelofs is een Haagse jongen die ziin grote passie volgt: het mixen en
produceren van muziek. Met zijn maatje Theo Nabuurs wordt hij in de jaren negentig
wereldberoemd als Charly Lownoise & Mental Theo. ln vierjaar tijd scoren ze twaalf top-ro
hits en treden ze zo'n 2So keer per jaar op. Maar wat gebeurt er als de artiest Charly
Lownoise de mens Ramon Roelofs gaat overheersenl Welke wendingen neemt het leven van
Ramon om Charly Lownoise weer in het gareel te krijgenl De droom van Ramon is werkelijkheid geworden, maar Charly Lownoise wil meer, moet meer! Totdat het Ramon uiteindelijk
teveel wordt. Een burn-out volgt...
Ramon ontdekt dat hij niet alleen een hardcore Dj is, maar ook een spiritueel mens. Op zoek
naar verdiePing en inspiratie ontdekt hij zen en start met een zentraining. Een verhaal over
bomvolle zalen, stille kloosters, de wrijvingen en de glans van het succes, de keerzijden, de
g.enzen en de verlichting.

woe tG juni

N

IRVANA

2o.oo uur, via de kabel: Chonge Your Mind Doy
THEMAKANAAL

S

PIR

lT24 Op 5 juni vindt de eerste Change Your Mind Day plaats in het Oosterpark in Amsterdam.
(Zie voorpagina). Op Nirvana een verslag van deze dag.

2o.oo uur, online:

WWW.SPIRITz4,NL

Goenko en Vipassono
Leraar S.N. Goenka baseert zich geheel op onderricht van de historische Boeddha, dat in

Ntnvarue!

Birma bewaard gebleven is. Toch noemt hij zijn organisaties niet boeddhistisch, omdat hij
ervan overtuigd is dat het niet de bedoeling was van de Boeddha een religie te stichten.
Goenka wil in de voetsporen van de Boeddha volkomen non-sektarisch blijven. Hij wil voorkomen dat mensen op grond van vooroordelen over het boeddhisme afschrikken voor de
techniek die hij onderwijst. Zijn leerlingen hebben tal van opmerkelijke maatscha ppelijke
initiatieven ontwikkeld waarbij vipassa n a-med itatie wordt toegepast.

Change Your Miod Doy

HOE TE BEKIJKEN
Zit Spiritz4 in uw kabelpakket? Dan kunt u het op televisie bekijken. De uitzending
bekijken op www.spiritz4. n l, maar alleen op de hierboven vermelde tyden.
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CHANGE YOUR MIND DAY LIVE

Perspectieven op literatuur over eindigheid en

Ter gelegenheid van de eerste viering van

sterfelijkheid in de wereld literatu u r. Hoe
kijken schrijvers als Camus, Hesse en
Houellebecq aan tegen de doodl
Verder: de column van Jotika Hermsen.

Change Your Mind Day in ons land verzorgen
we een rechtstreekse live-uitzending vanuit
het Amsterdamse Oosterpark, met impressies van het evenement en gesprekken met
organisatoren en cieeinemers en met
sprekers, onder wie Aad Verboom, Tenkei
Coppens en Maye Miner, plus spreekstalmeesteres Lucia Rijker.

zon

zat D juni ZEN OP HET WAD
r 5.oz - r6.oo u
Op het wad is aan de horizon

13

Jun, HENK BLEZER OVER CHOD

- 23.oo u Chod is een praktijk die in zowel het
DE M IDDENWEC Tibetaanse boeddhisme als bil bdn in
verschillende varianten voorkomt. Sinds de
Chinese bezetting en door de aantrekkingskracht van de westerse leefstijl dreigt een
deel van de traditie verloren te gaan. Henk
Blezer licht de geschiedenis en de verschijningsvormen van chod toe. Verder unieke
geluidsopnamen van een vorm van chOd die
Henk BIezcr
nog slechts door enkele mensen beoefend

22.)O

BARDSON GS
De film Bardsongs is een drieluik van gezongen volksvertellingen, gefilmd in Mali, India
en Ladakh. ln Ladakh maken een vader en
zijn dochter een reis door de Himalaya om
vee te verkopen. Onderweg ontmoeten ze
veel mensen, die hun allerhande raad geven.
Morup Namgyal, Ladakh's grootste volkszanger, schreef hier een lied over dat vertolkt
wordt door Tsering Sta n zin.

DE ZEVEN DE HEM EL

is ook live te

wordt.
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DE ZEVENDE HEMEL

vrijwel niets
anders te zien dan water en lucht. Op zo juni
organiseert Anshin Schr6der een dag'Zen op
het Wad'. Een verkenning van traject en

AMBASSADEUR VAN DE LIEFDE
Mabel van den Dungen is onder meer communicatieadviseur en schrijfster. Na Verlicht in t
seconde en acht andere boeken op het gebied
van coaching is er nu Ambassadeur van de
liefde, volgens de auteur spiritualiteit voor
gevorderden.
Erik van Vooren is al jarenlang succesvol 'enter-

them a.

trainer'in het bedrijfsleven en bovendien mind-

Beoefenaars van ch6d begeven zich's nachts
naar een kerkhofofandere enge plek om zich
voor te stellen dat ze hun eigen lichaam aan
stukken snijden en offeren aan hongerige
demonen en goden. Alejandro Chaoul schreef
er een proefschrift over en is zelfbeoefenaar
van deze op het eerste gezicht nogal

fu

griezelige pra ktiik.
Nico Tydeman bespreekt het boek

lnessbeoefenaar. Onlangs schreef hij het
boekWijsheid van de ezel, mindfulness voor

Etik von Voorek

RADIO
veruolg pag 4

beginners.

Begin juni verschijnt Verlichting in business van
Cor Hospes en Kees Klomp. Het boek onderscheidt acht con su mententrends die overeen
zouden stemmen met acht boeddhistische
principes.
Verder: de column van Lam Ngo.

zon 20 Junt NOAH LEVINE
22.30

-

23.OO u

DE M IDDENWEC

niets als afzonderlilk zelf kan bestaan, omdat
alles van elkaar afhankelijk en onderling

Noah Levine, auteur van Dharma Punx en
Against The Stream, is oprichter van de
Agoinst The Stream Buddhist Meditotion
Society. Hij leidt meditatiegroepen, geeft
workshops en begeleidt internationaa
retraites. Vorige maand was Levine in ons
land voor een lezing in Amsterdam en een
vipassan a-retra ite in Denekamp, Overijssel.
Een gesprek over de raakvlakken tussen punk
en d harma.
I
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King Zcto
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GEEN M EESTER, GEEN LEERLING
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Ceen meester, geen leerling omvat een serie

dialogen tussen Maarten Houtman en Nico
Tydeman over hun grote passie: mediteren.
Niet bepaald een inleiding, maar een interessant inki.jkje in de praktilk van twee gelouterde
leraren.

ln zijn recente boek Wat de wereld nodig heefi
benadruh Thich Nhat Hanh onze verantwoordelijkheid voor de aarde. Hij haalt de
Diamantsoetra aan als de essentie van eco-

DE MTDDENwEC

verbonden is.
King Zero speelde als monnik een betangrijke
rol in de saffranen revolutie in Birma in 2oo7.
Vanuit Thailand zet hij zijn verzet voort en
organiseert tevens onderwijs- en ontwikkelingsprojecten voor de vele Birmese vluchtelingen.
Verder: de column van Ron Sinnige.

zEN lN EEN WIKKEL VAN KARMA

EN

CHOCOLA
Brad \ /arner is een Amerikaanse sotozenpriester, bassist in diverse punkformaties,
filmmaker en auteur van de boeken Hordcore
Zen en Sit Down and Shut Up. H ij leidt de
internationale Dogen Sangha en is fanatiek
opponent van de Big Mind-methode van
zenleraar Cenpo Roshi. Op r3 iuni leidt hij
een zazendag in Nijmegen en presenteert hij
ziin laatste boek Zen Wrapped in Karma
Dipped in Chocolate. Een kennismaking.

spiritualiteit. Daarin wordt namelijk gesteld dat

RADIO UITGELICHT: BRAD WARNER

e,ri

i",,*

Voor Brad Warnel de Amerikaanse Soto zenpriester, punkbassist, filmmaker en auteur van
de boeken Hardcore Zen en Sit Down and Shut Up, lijken liefdevolle vriendeli,ikheid en 'het
juiste spreken' niet bepaald core business. ln een van de vele berichten op zijn weblog trekt
hij fel van leer tegen de Big Mind methode van zenleraar Cenpo Roshi en schuwt niet daarbij
het'F'woord in de mond te nemen. Toch is hij een aantal jaar geleden officieel geordineerd
door zijn ,lapanse leraar Gudo Wafu Nishijima, die een levenswerk maahe van de vertaling
van Dogen's Shobogenzo, en leidt hij de internationale Dogen Sangha. Over ziln zeer goed
verkochte boeken schrijft recensent en schrijver Gary Cach: 'Het effect ervan is als een
onverbiddelijke zone van volkomen stilte te midden van een krankzinnige fabriek van lawaai'
en 'misschien is het zelfs voor zen, zoals we het nu kennen, tijd om eens een beetje opgesch ud te worden.'
lnmiddels brengt Warners kritiek op Big Mind een stroom van negatieve blogposts op gang,
terwijl hij op dit moment door Europa reist om zijn nieuwste 6oek Zen Wrapped in Karma
Dipped in Chocolote te promoten.
Onconventioneel is hij zeker, maar hebben we hier te maken met een serieuze zenleraar voor
wie de hartsoetra de essentie vormt van zijn beoefeningl Met een intelligente auteur die
vooral een groot, jong publiek aanspreekt) Of met een tikje puberale punkel die graag de
confrontatie op zoekti Voor Warner zelf is zen in ieder geval 'a search for truth through
action.'Wie een zazendag met hem wil volgen kan op zondag r3 juni terecht bij zengroep
Oshida in Nijmegen, waar het programma traditioneel zal verlopen met zitmeditatie, kinhin
en een teisho (zentalk). ln het programma De Middenwegvan 27 juni een uitgebreid gesprek

met Brad Warner.
Marlous Lazal, radioredactie BOS
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BOS ZOM ERSPECIAL:
PARAMITA'S OP TV EN RADIO

Programmablad voor Vrienden
van de BOS

IN HOU D
BOS pa ram ita zomerspecial

1

Deze zomer staat de programmering van de BOS voor een groot deel in het teken van de zes

De zes paramita's - vrijgevi gheid, disci pli ne,
inzicht/wiisheid
geduld,
en
inspanning,
concentratie/meditatie
- zijn bedoeld als richtlijnen om
4, 5,6
uiteindelijk alle egocentrische neigingen in jezelfte overstrjgen.

2,3 paramita's, ook wel bekend als de 'grote deugden'.

Program ma televis ie
Progra m m a

E
G

radio

Televisie

Ceshe Nltma
\Ya

n*a

i

Bezoek Ceshe Nyima Wangyal
Zalerdag 3 en zondag 4 .iuli leidt
Ceshe Nyima Wangyal een retraite
in yogacentrum Yoga Laboratory in
Amsterdam. De titel is Horp to
integrate the Naturol Stote in daily
life. Met in de avonden concerten
door Cazom Lhamo. Aan rnelden:
www.yu ngd ru ngbon.n I

Op televisie wordt in juli en augustus Ongehoord uitgezonden. ln zes
uitzendingen gaat Chris Keulemans in gesprek met bekenden uit de
N ederla nd se m uziekwereld. Keu lemans, voorheen d i recteu r va n cultu ree
ontmoetingscentrum De Balie in Amsterdam, is nu directeur van 'ontmoetingsplek voor de zre eeuw' de Tolhuistuin in Amsterda m-Noord.
Singer/songwriters Roosbeef en Spinvis, rapper Blaxtar, componist Merlijn
Twaalfhoven, schrijfster/pianiste Margriet de Moor en cineast Frank Scheffer vertellen over
hun inspiratiebronnen en laten eventueel iets horen van hun werk. Daarna wordt er ruim de
tijd genomen om uitgebreid te praten over hun diepste drijfueren. Op welke manier spelen
de thema's die in de paramita's benadrukt worden een rol in hun werk en leven I

Radio
ln het radioprogramma

De zevende hemel wordt vanaf eind

juli in zes wekeiijkse uitzen'Cingen

aandacht besteed aan de paramita's. Aan de hand van gesprekken met een militair, een
schrijfster, een oprichter van een hospice en enkele bijzondere kunstenaars wordt duidelijk
wat voor hen de betekenis en de waarde van de paramita's ziin.

Transcendentaal

N

i

euwe o plei
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stische

geestel ijke verzorgi ng

De Boeddhistische Zendende
lnstantie heeft een samenwerkingsovereenkomst ondertekend met de
Vrije Universiteit om vorm en inhoud
te geven aan de academische oplei-

ln het Sanskriet staat'paramita'voor'gearriveerd op de andere oever', Het betekent het vervolmaken van je pad en volledig bereiken van je doel. Wanneer je bijvoorbeeld besluit om een
boeddha te worden, dan is het bereiken van de boeddha-staat ,e paramita. Wanneer je honger
hebt, is het stillen van die honger je paramita. Traleg Kyabgon Rinpoche, een leraar uit de
Tibetaanse Kagyu-linie, vertaalt'paramita'met'transcendentale handeling'.'Transcendentaal'
verwijst daarbij niet naar het ontstijgen van het leven om in een externe werkeliikheid te komen,
maar naar de manier waarop we in het leven kunnen staan - op een egocentrische manier of
op een n iet-egocentrische manier. De zes paramita's helpen om deze no n-egocentrische levenshouding te bereiken, en de op het ego gerichte levenshouding te ontstijgen.

ding voor Boeddhistische Ceesteliike

Verder dan het volgende album

Yerzorging.

www.boedd

h is

me.nl/nieuws

Verslag Change Your Mind Day
De eerste Europese Change Your

Castheer en interviewer Chris Keulemans heeft er zln in: 'lk vind het mooi om van mensen in
de muziek te horen wat hun inspiratiebronnen en idealen zijn. Wat ze met hun muziek willen
teweeg brengen. Ook ben ik heel blij dat ik eens een keer langer en dieper met muzikanten kan
praten dan 'wat is je volgende albuml' En ik wil graag weten hoe hun werk in de muziek hen
zelf verrilkt. De paramita's gaan zo goed samen met de prakijk van het muziek maken, dat ik
soms wel eens denk dat ze speciaal voor het muziek maken bedacht zijn. Je kunt bijvoorbeeld
geen muziek maken zonder concentratie en discipline, en het delen, het geven van de muziek
aan anderen is heel belangrijk. Daarbij kan muziek, wanneer alles op zijn plaats valt, je tot een
niveau van inzicht brengen dat maar moeilijk langs andere wegen te bereiken valt.'

Mind Day op 6.juni in Amsterdam

juli am

op Nedeiand z met

was een doorslaand succes. Op

De gesprekkenserie Ongehoord begint maandagavond tg

de website staan een videoverslag,

singerfsongwnter Roosbeef. De wekelijkse radiaspecials over de paramita's beginnen op z4
15 oo op Radio 5. Kijk voor alle uitzendtijden verderop in deze BOSw4zer, of op

een radioverslag en foto's:

www.changeyou rm indday.

nI
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ONGEHOORD ZESDELIGE LATE NIGHT TALKSHOW
Regie: Marjoleine Boonstra

9;

ma 2b Jul,,
2, 91 7b en 23 OUg

Sp nvis, Ny'argr et de

/

presentatie/interviews: Chris Keulemans

/

Lengte: 3o min.

met: Roosbeef, Merlijn Twaalfhoven,

Moo( Blaxtar, Frank Scheffer / eindredactie: Babeth M. VanLoo / redaciie: Pieter van Huystee,

Hans Dortmans, Lies Janssen

/

producent: Pieter van Huystee Filrns

/ O 2oro BOS/PvH

Films

Zesdelige gesprekkenserie aan de hand van de zes paramita's: vrijgevigheid, discipline,
oo.o5 uur, NED 2 geduld, inspanning, concentratie/med itatie en inz icht/wijsheid. ln iedere aflevering gaat
Chris Keulemans, directeur van 'ontmoetingsplek voor de zre eeuw' De Tolhuistuin in
herhaling zo 25 juli, Amsterdam-Noord, in gesprek met een bekende uit de Nederlandse muziekwereld.
1, 8, 15,22 en 29 aug S in ger/so ngwriters Roosbeef en Spinvis, rapper Blaxtar, componist Merliln Twaalfhoven,
'l2.oo uu r, NED 2 schrijfster/pianiste Margriet de Moor en cineast Frank Scheffer worden geinterviewd en
geportretteerd. Welke rol spelen de paramita's in hun levens) Zie ook de voorpagina.
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herhaling zat 31 juli
09.2O UUr,

NED 2

SOMETH!NG UNKNOWN

Lengte:6o min.

Regie/camera: Rende Scheltema,r met: Prof.Charles T. Tart, Dr Dean Radin, Dr Rupert She drake, Dr Hal Puthofl Dr
Roger Nelson, Prof. Cary Schwartz, Dr Larry Dossey, Stephan A Schwartz, Dr Melinda Connor

M Vanloo

/

/

vorce-over: L sa Majoros

mixage: Juice, Careth Wharton

/

/

rnontage: lenny Hicks,Rende Scheltema

ductie met de Boeddh stische Omroep

|

Babeth

muziek: Roger Bashew RCB Music

/

kleurcorrectie: Kim Kraus, Yellow Dog Media

/ eindredactie:

/

producent: Telekan CC in copro-

@ 2oog Telekan CC/Boeddhistische Omroep Sticht ng

Kunnen mensen gedachten lezen) Of in de toekomst kifken) Kun je jezelfgenezen van een
terminale ziekte) Kan iemand echt met zijn geest voorwerpen bewegen, en kun je voorwerpen of plaatsen op afstand 'zien'l Waar ligt de grens tussen 'werkelijke' magische krachten
en bedrogl
Al deze vragen onderzocht de Nederiandse cineaste Ren6e Scheltema in gesprekken met
wereldberoemde experts op het gebied van pa rapsychologie, natuurkunde, biologie en
geneeskunde. Dit resulteerde in een documentaire over de vijf paranormale verschijnselen:
telepathie, helderziend heid, spirituele healing, psychokinese en 'remote viewing'. De film,
waar Paul Verhoeven een bijdrage aan leverde, sleepte al verschillende filmprijzen in de
wacht.

Deoh Radin

Onderweg in de Verenigde Staten verzamelde Rende Scheltema anekdotes van beroemdheden op het gebied van paranormale verschijnselen, zoals helderziend detective Nancy Myel
schrijfster Arielle Ford, astronaut Dr. Edgar Mitchell en medium Catherine Yunt. Scheltema
ontdekt dat hedendaagse onderzoeken bepaalde verbanden aantonen tussen 'geest en
geest', 'geest en lichaam' en 'geest en wereld'. Uit deze verbanden lijkt naar voren te komen
dat helderziende vaardigheden deel uitmaken van onze innerlijke natuur.

di 3 aug HET GALGENVEN

oo.o5 uur, NED 2
herholing zat Z aug

Regie: lan van den Berg

/ camera: Brigit Hil enius / licht/tweede

Lengte: 75 min.
Camera: Hidde Boorsrna

/

geluid: jiliis Schriel

/

mortage: Peggy Erprath / geluidsrabewerk ng: Bart J lesen / kleurcorrect e: Ronald van Dieren / producent: lneke
o8.5o uu r, NED 2 Simons / titelsongi lantine Bindeis / natuuropnameni Anco van der Haa( Monique Moors, Marc Piomp, Andre
Wassen, johan Maessen, Ceert van Schoot / natuurfoto's: Jan Kees Schwiebbe / O zoog drsFlLM/BO5

Fotografe Anna Smeets maah reportages over de hele wereld. Wanneer haar moeder
onverwachts overlijdt komt ze voor de begrafenis terug naar haar geboortedorp in Limburg. Ze
besluit in haar moeders atelier te gaan wonen, aan de rand van het Galgenven om daar in de
geest van de schilderijen van haar moeder foto's te gaan maken van het dorp en zijn inwoners
en de unieke natuur eromheen. Terwiil Anna op deze manier zichzelf probeert terug te vinden
bliikt dat een deel van de natuur zal moeten wijken voor de plannen van proiectontwikkelaars.
Er ontstaat een hevige strijd tussen Anna en grootgrond bezitter Hyacint De Beaumont. Het
dorp, waarin velen van hem afhankelijk zijn, raakt verdeeld. Anna komt helemaal alleen te staan
maar krijgt ten slotte hu lp uit onverwachte hoek. Die hulp heeft dramatische consequenties. De
film bevat documentaire elementen en opnamen van boeren en natu u rbeschermers die ook in
werkelijkheid aan grote veranderingen het hoofd moeten bieden.

di ro aug

ATLANTIS

Lengte: 78 min.

2 Regre/scenario: D gna Sinke / nret: Pitou Nicolaes, Annemarie Prins, Yorrin Kootstra, Sandra Vlaar, Ria L4arks, Bert
oo.o5 uur,
herhaling zat 14 aug Luppes, Cas Enklaar, Khaldoen el Mecky e.a. / producent: Wilant Boekelman & Jan van der Zanden f cane.a:
o8.5o uu r, ruro z Richard van Oosterhout / geluid: Simone Calavazt I production Designi Vincent de Pater / montage: N,1 chiel
NED

\-1 1.r r
7, _ta-, .-Lr, I

/ componlst: Paul M. van Brugge / co-producent: Boeddhistlsche Omroep St chting / eindredactie:
Babeth M. VanLoo / O een A Film & Boeddhist sche Omroep Stichting productie
Xenia, een meisje van veertien, is anders dan de andere meis.ies. Ze woont niet ver van de

I

Reichwein

grote stad, in een tijd die nabije toekomst is. Alle mensen ziin verplicht gelukkig en de
samenleving is perfect geordend. Het verleden is taboe verklaard, omdat het teveel verbonden was met problemen en ongeluk.
Haar broer Arnout is de enige met wie Xenia zich op een vreemde manier verbonden voelt'
Met hem deelt Xenia nog vage herinneringen aan een andere tiid, toen hun oma nog leefde.
ledere ochtend vertelt xenia hem wat ze gedroomd heeft. Bijna al haar dromen gaan over
dooltochten zonder dat ooit een doel bereikt wordt. Totdat ze oP een dag een oude man
ontmoet die haar vraagt een brief te bezorgen bij een zekere Agnes die op het naburige,
verboden eila nd woont.

woe 18 aug LEVEN VAN DE WIND BIJ SPlRlTz4 OP NED
1O.I5 UUr,

NED 2

herhaling zot 21 oug
09.5O uuI NED 2

Regie en montage: Anne Kleisen

productie: Anne Kleisen

/

/

met: Robed Nieuwland, Thijs van den Berg

e ndredactie: Babeth M. VanLoo

/

met dank aan:

/

z

Lenste:30min.

camera en gelurd: Dimitri Cdcs6r

KN RM

/

Schierrnonnlkoog, Krasim r

/ O 2oo9 een Boeddhistische Omroep Sticht ng productle
Opgegroeid in een wereld vol mogelijkheden en verleidingen, lukt het veel .ionge mensen niet
om richting te geven aan hun leven. Hoe maak ie je keuze zonder je te laten afleiden door
wat anderen van ie verwachten) Regisseuse Anne Kleisen maakte een dubbelportret van twee
jongens die ieder duidelijk hun eigen weg gingen.
Cospodino llev

Robert Nieuwland, journalist en fanatiek sportbeoefen aar, woont in Madrid. De omliggende
natuur biedt hem ruimschoots mogelijkheid om te hardlopen, te pa rachutes prin gen en berg
te klimmen. Bij deze sporten speelt niet alleen de fisieke component een rol, de geesteliike
factor is even belangrijk. Vipassana meditatie helpt hem om de loodzware bergmarathons
uit te lopen en met de angst om te gaan die komt kijken bij het pa rach utes pringen. Een
tragische gebeurtenis tijdens zijn puberteit maakte hem duidelijk dat het in zijn leven maar

om 66n ding gaat, en dat is gelukkig zijn.
Thijs van den Berg maakte geen van zijn drie studies af, maar heeft van het leven zijn studie
gemaakt. Na omzwervingen over de wereld is hij geland op Schiermonnikoog waar hij zi,in
eigen paradils heeft opgebouwd. Levend in een afgelegen houten hut op het strand geeft hij
vliegerlessen aan vakantiegangers en eilandbewoners. Hij ziet vliegeren 'als een manier van
leven. Als sport. Als meditatie. Als plezier. Maak je hoofd leeg en raak vol van de elementen
om je heen. Leef'.

zat 3, 70, 17, DE HEROPLEVING VAN HET
24 en 31juli, BOEDDHISME IN INDONESIE

De agressiviteit van Punk en de zachtmoedigheid van het boeddhisme lilken
elkaars tegenpolen, maar volgens Oey zijn
er parallellen. Beide streven naar een betere
wereld door te beginnen bij jezelf. Met hun
'Do it yourself mentaliteit was CRASS een

IN

7 aug ZES DELEN

'r

5.o2

-

l5.oo

u

DE ZEVENDE HEMEL

Ooit was lndonesi€ een boeddhistisch land.
Het speelde een belangrijke rol in de ontwikkeling van het vajraya n a boedd hisme en
fungeerde als schakel in de verbreiding van
deze traditie naar China, Japan en Tibet. De

voorbeeld voor Nederlandse punkbands als
The Ex. Katharina Bornefeld drumt en zingt
al z5 iaar bij de The Ex. Maar ook mediteert
ze regelmatig en voelt zich aangetrokken tot
het boeddhisme. De eigenwijsheid van punk
en de wijsheid van het boeddhisme gaan wat
Katharina betreft prima samen.

Borobudur, 's werelds grootste boeddhistische monument en lndonesi€'s voornaamste
toeristische trekpleister, is een overblijfsel uit
die periode. Na de val van het koninkrijk
Majahapit werd de islam de voornaamste

religie van lndonesid en leidde het boeddhisme een sluimerend en nauwelijks herkenbaar bestaan in de bergen van Java en de
Chinese wijken van het land, totdat in de
laren dertig van de vorige eeuw een kleine
groep theosofen, Nederlandse boeddhisten,
Javaanse nationalisten en een Sri Lankaanse
monnik een bodhiboom plantte bij de
Borobudur, teneinde de roemrijke geschiedenis het boeddhisme in lndonesid nieuw leven
in te blazen. Tegenwoordig is ongeveer drie
procent van de bevolking boeddhist en vind
je overal in het land tempels en kloosters.
Net als in het Westen is er veel discussie over
de essentie van de leer, eenheid en verscheidenheid, maatschappelijk engagement en
aanpassing aan de lokale cultuur. Fred Cales
trok van Java naar Lombok en sprak met
vertegenwoordi gers van boeddhistische
organisaties, monn iken, uitgevers, boeddhashivapriesters, boda-sasa kgelovigen en een
theosofi sch-boeddhistische pionier.
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zat 10 juli
r 5.oz - r6.oo u
DE ZEVENDE HEMEL

de smaal
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zon
22.30

-
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DE MIDDENWEG

Petel Lieb.tson

BOEDDHISME EN
HOMOSEKSUALITEIT
Elke zomer zijn er Gay Prides en roze maandan wel zaterdagen. Hoe welwillend staat het

boeddhisme tegenover homoseksualiteit en

zijn homo's en lesbiennes welkom in de
verschillende sangha'sl Boeddhistische
homo's spreken zich u it.
Zencentrum de Noorderpoort heeft nieuw
land aangekocht en een ontwerp voor een
landschapspark laten maken. Daarin een
zwempoel en kinhinpaden, een moestuin en
plekken om te mediteren. Over de zentuin is
men het echter nog niet eens. Caan we voor
Drents of voo r lapansl

zon
22.30
DE

M
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6.00

DE ZEVENDE H EMEL

,DO IT YOURSELF'ANARCHO-PUNK EN BOEDDHISME
Alexander Oey maakte in zooS de documenlaire There is No Authority But Younelf, over
de legendarische anarcho-punkband CRASS.

u

RADIO
vervolg pag

5

DE SMAAK VAN STILTE
Bieke van der Kerckhove lijdt aan de spierziekte ALS. Ze werd eerst katholiek non en
vervolgens zenboeddhist. Ook schreef ze een
bundel teksten die handelen over stilte.
ln juni vond in Herzele een een bijeenkomst
plaats waar moslims, christenen, antroposofen en boeddhisten uit Nederland en Belgid
van gedachten wisselden over ecologie.

PETER LiEBERSON, COMPONIST
De Amerikaanse componist Peter Lieberson
is al sinds de jaren zeventig actief boeddhist.
Hij was leerling van Ch6gyam Trungpa en
leidde Shambhala centra in Boston en
Halifax. Lieberson schreef een aantal compo
sities met boeddhistische thema's, zoals
Drola, the Cesor legend en meer recent The
Six Realms en Red Garuda. Vanwege zijn
ziehe in deze uitzending een telefonisch
interview met Lieberson over zijn werk en de
manier waarop het boeddhisme hem geinspireerd heeft.

DE ZES PARAM ITA'S
Zes weken lang besteden we aandacht aan de
paramita's, positieve eigenschappen die door
oefening kunnen worden ontwikkeld. Als
inleiding van onze serie een gesprek met
Liande Troost, die in het kader van haar
opleiding in de gezondsheidzorg een scriptie
schreef over dit onderwerp.
Waarom houden katholieken van Boeddha? is
de titel van een artikel van de hand van Theo
Salemink, co-auteur van Lotus in de Lage
Londen. Maar houden katholieken meer van
boeddha dan protestanten en anderenl En is
dat alleen vanwege de kloostertrad itie of
speelt er meer mee)

zon
22.30

-

1E

juli

zon I aug ,oHN CAGE EN

cH Rrs tvEs

23.Oo u Zenbeoefenaar Prof. Chris lves is gespe-

DE MIDD€NWEG

22.30

cialiseerd in de ethiek van het zenboeddhisme. Zijn laatste boek lmperiol \Vay Zen
gaat over de rol van het zenboeddhisme
tijdens het militaristische bewind van de

-

23.oo u

DE M IDDENWEG

twintigste eeuw. ln de jaren zestig raakte hij

verschillende Japanse keizers, met name
tijdens de Tweede Wereldoorlog. Een gesprek
over hoe'het opgeven van het zelf'en

'zonder voorkeur zijn' kunnen leiden tot
blinde gehoorzaa m heid.

juli

zot

t

z4
5.oz - r6.oo
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DE ZEVENDE HEMEL

wetk von
Euo von

PARAMITA

r-

VRI,GEVIGHEID

De eerste van de zes paramita's is 'Dana'
of vrijgevigheid. Ceven zonder iets terug
te verwachten is een grote kunst. Volgens
sommige trendwatchers leven we in een
genereuze tijd die wordt gekenmerkt door

lohn

CaEe met kot

DE ZEVEN DE HEMEL

geteisterd door veel strubbelingen en tegenslagen. Er wordt geze1d dat geduld handelingen
effectiever maakt. Celdt dat ook voor heml
Onlangs was med itatielerares Christina
Feldman in ons land. Feldman schreef een
aantal boeken over de dialoog tussen Oost en
West in het boeddhisme, de positie van vrouwen en de kracht van meditatie in het dagelijks
leven. ln deze uitzending vertelt ze over haar
eigen leven en de weg die ze heeft afgelegd.

'Ceneratie C', met de C van Ceven. Maar is
dat ook zol
ln r97o vertrok beeldend kunstenaar Eva
van Dam naar Nepal, niet wetend dat ze er
zes.jaar zou blijven om de Tibetaanse iconografie te bestuderen. Sindsdien staat haar
werk in het teken van het boeddhisme, ook
het komische stripverhaal The magic life of
Milarepa, dat in verschillende talen werd

zon

Dafi gepubliceerd.

-

I

qug DALAI LAMA

23.OO u

zon z5juli BOEDDHISME EN CULTUUR
DE

M

23.OO u
IDDENWEG

Verslag van het symposium dat Vorm &
Leegte op 4 juli organiseerde over de relatie
tussen essentie en culturele bepaaldheid van
het boeddhisme, met als sprekers Stephen
Batchelor, Paul van der Velde, Atsushi
Hayawaka en Dhammaketu.

zat
5.oz

-
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DE ZEVENDE HEMEL

Tas van Buddista

PARAMITA z

-

De Dalai Lama is een veelschrijvel tenminste
als je afgaat op de eindeloze stroom boeken
die onder zijn naam verschijnen. Even snel
langs de online boekhandel leverde r4
Nederlandse titels op, variErend van Open je

steevast in kleine letters nog een auteursnaam

op het omslag. Wie zijn dat dan, die samen
met Zifne Heiligheid achter de pc hebben
plaatsgenomenl En vooral: wie verdienen er
aan de eindeloze stroom wijshedenl

DISCIPLINE

tegenwoordig je hele hebben en houden mee
in een tas van Buddista. Met opschriften als
Don't believe the hype en Let go ofyour ego
is succes gegarandeerd in het clubcircuit.
Maar wat heeft het geesteskind van creatief
directeur en oprichter Naleye eigenlijk met
boeddhisme te maken)

DE BESTSELLER

wie je werkelijk bent. Auteur de
Dalai Lama. Die boeken schri,ft hii niet zelf,
zoveel is duidelijk. Naast de Dalai Lama prijkt

Een gesprek met een militair over discipline.

Wat betekent dat binnen het legel en daarbuitenl ls discipline bezig een comeback te
maken, gezien de steeds vaker gehoorde roep
om leiders en om strengere opvoeding thuis
en op school)
Als je ook maar een beetje hip bent, sleep je

-

Hart tot Zijn

Stephen Botchelor

r

bezig met

het opzetten van een boeddhistisch geori€n-

teerd hospice in Rotterdam. De beginfase werd

DE M IDDENWEC

-

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 hii in op de essentie van haiku.
(Dit programma is eerder uitgezonden)

zqt 7 aug PARAMITA 3 * GEDULD
r 5.oz - r 6.oo u
Ernst Kleisterlee is al enkele jaren

22.30

22.30

ZEN

De Amerikaan ,lohn Cage geldt als een van
de meest invloedrijke componisten van de

(Dit programma

is eerder uitgezonden)

zat 14 oug PARAMITA 4 - INSPANNING
r

5.oz

-

r6.oo

u

DE ZEVENDE H EIU EL

Ahhefioie Postna

RADIO
vervolg pog 6

Sinds haar elfde zit Annemarie Postma in een
rolstoel. Deze fusieke beperking heeft haar er
niet van weerhouden om rechten te studeren,
succesvol te worden als fotomodel en schrijfster van spirituele boeken. ln hoeverre
hebben inspanning, toewijding en devotie
een rol gespeeld in het leren omgaan met
haar eigen beperkingen I
Christa Meindersma is politica en boeddhist.
Dit jaar was ze kandidaat voor de kamerver.
kiezingen, na een carridre bij de VN.

uniek inkijkje in het Tibetaanse dorpsleven
met zijn nog altijd springlevende culturele en
religieuze tradities. Als kind van partijleden
was Sun net als veel landgenoten behept met
vooroordelen jegens de'prim itieve'
Tibetanen en hun'bilgeloof', maar die
verpoeierden tijden s haar verblijf.
(Dit programma is eerder uitgezonden)

Boeddhisme en politiek, gaat dat samen)
En is D'66 dan een logische keuze)

Schrijfster Minka Nijhuis won eind april de
Bob den Uyl Prijs 2oro voor haar boek Birma,
land van geheimen. Nijhuis raakte bevriend

met Nobelprijswinnaar Aung 5uu Kyi, wier
trieste lot'als een dramatische metafoor door
het boek loopt en het verhaal samenhang
geeft', ald us het juryrapport.

zon
22.30

-

75 aug WANDELEN MET KRISHNAMURTI
23.OO u

DE MIDDENWEC

Krishnamurti in Ommen beschrijft een rondwandeling door het landschap waar in de jaren

zqt 2E aug
- r 6.00 u

'15.o2

DE ZEVENDE HEM EL

heten Sterkampen werden georganiseerd. Met
speciaal ingezette treinen werden mensen uit
de hele wereld aangevoerd om er te kamperen
en met elkaar te filosoferen over de betere
wereld die met de komst van Krishnamurti zou
aanbreken. Een wandeling langs historische
plekken. (Dit programma is eerder uitgezonden)

zot 27 oug PARAMITA 5 5.o2 - r 5.oo u co Nc E NT RAT r E/ M EDTTATI

DE ZEVEN DE HEMEL
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Hoe kan meditatie le helpen om ook in je
dagelijks leven je'beginners mind' te ervarenl
Beeldend ku nstenaar Madelon Hooykaas

verbleefin r97o enige tijd in een Japans
zenklooster. Dit resulteerde in het fotoboek
Zazen. Bijna veertig jaar later keerde ze terug
naar japan en maakte naast een filmisch
verslag ook een boek. Zazen nu geeft een beeld

van Hooykaas'ervaringen in het klooster, aan
de hand van foto's en dagboek-aanteken ingen.
Jeroen lVatt€ is boeddhist. Voor hem betekent
dat geen vlees eten en ecologisch verantwoord
leven. Ook zijn werk heeft hil zodanig ingericht
dat hij geen concessies hoeft te doen aan zijn
overtuiging.

zon 22 aug DE GASTVRUE SJAMAAN
22.30

-

23.OO u

DE MIDDENWEC

Onlangs verscheen de Nederlandse vertaling
van Shuyun Suns boek De gastvrije sjamaan.
De Chinese schrijfster trok een jaar lang op
met de familie Rikzin uit Gyantse, de derde
stad van Tibet. De Rikzins zijn al vele generaties lang de sjamanen van de vallei waarin
zij wonen. Zij verschaften de schrijfster een

-

INZTCHT/WUSHEID

expositie is ze een van de succesvolste
beeldende kunstenaars van ons land. Vorig
jaar werd ze geridderd vanwege haar
betrokkenheid bij goede doelen. Boeddha is
een regelmatig terugkerende figuur in haar
schilderilen. Engels vertelt welke wijsheidsaspecten uit het boeddhisme haar inspireren.
Het klooster Rosario in Belgie herbergt in juli
'het Zomerklooster', een initiatief van publicist lan Oegema, Ton Lathouwers en Louise
Kleinherenbrink van Maha Karuna Ch'an.
Het idee is gedurende twee weken een
gemeenschap te vormen geinspireerd door
'stilte en gesprek, meditatie en koorgebed'.
Zowel loods-ch ristelijke als boeddhistische
tradities, moderne kunst en oude mystici
worden bestudeerd en beleefd.
Verder een interview met William Dalrymple
over zijn nieuwe boek Negen levens - een
zoehocht naar het heilige in het moderne lndia.

twintig en dertig van de vorige eeuw de zoge-

r

PARAMTTA 6

Astrid Engels is een laatbloeier en als
schilderes autodidact. Sinds haar eerste

zon 29 oug GESAR MUKPO OVER TULKU
22.30

-

23.OO u

DE MIDDENWEC

Filmregisseur Gesar Mukpo is de zoon van
de Tibetaanse leraar Ch6gyam Trungpa en
een tulku, een reincarnatie van een belangrijke Tibetaanse meester. Maar wat betekent
dat als je in het Westen bent opgegroeid en
geen ambities hebt om zelf ook leraar te
worden) Hoe kom je tegemoet aan de
verwachtingen die men van je heeft? En hoe
beleefje het Tibetaanse kloosterleven als
westerse tienerl Gesar M u kpo maakte een
zeer persoonlijke film over dit thema, Tulku,
waarin hij andere jonge westerse tulku's
opzoekt en zijn eigen geschiedenis laat zien.
(Dit programma is eerder uitgezonden)

SEPTEMBER zoro

jaargangu-nro8

BOSVr/tlZER
BOEDDHISTISCHE

OMROEP STICHTING
Program ma blad voor Vrienden

DE BLIK OP EEN DUURZAME TOEKOMST

van de BOS

Met

INHOUD

geopend. Dit betekent ook dot de eerste tien zendjaren van de BOS achter ons liggen!

De biik op een duurzame
l

Deze mylpaal zal groots gevierd worden op zondog tien oktober aanstaande - roftofto
woorover meer in de BOSwijzer van volgende maand. Voor nu: hou die datum vrij!

3

Toekomst

toekomst
Progra m m a telev

is

de

fln

De duurzame weg von Alexander Oey wordt een nieuwe uitzendperiode van vijfjaar

-

ie

Program ma N rvana
Progra m m a rad io

3,4 Duurzaamherd is een sleutelbegrip binnen het boeddhisme. Het trainen van de geest zal

Achterpagina
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er

uiteindelijk voor zorgen dat alle positieve eigenschappen duurzaam worden: van helderheid
en in z icht tot gelu k.
Dat het begrip duurzaamheid ook buiten het boeddhisme een groeiende rol speelt, valt
overal te zien. Sinds de jaren zeventig is er steeds meer aandacht gekomen voor ecologische
problemen, en de toekomst van onze planeet. De centrale vraag is: hoe kunnen we onze
manier van leven aanpassen zodat de aarde nog lang kan blijven bestaanl

De politiek

Confe

rentie

Geneesk unde o{

Boeddhisme
z en 3 ohober aanstaande wordt in
Lerab Ling, Zuicl-Frankrijk een ii'itcrnationale conferentie gehouden

rond de vraag: hoe helpt meditatie
en mindfulness bij medische en
therapeutische behandeli ngen )
Sprekers: Sogyal Rinpoche, Jetsir n
Khandro Rinpoche, Jon Kabatt-Zinn

en anderen.

www.foru m. med itation.com
Bezoek Tulku Lobsong
Donderdag z3 september
brengt Tulku Lobsang een

De politiek lifkt zich nog niet in alle gevallen bewust van het feit dat er gehandeld moet
worden: vorig jaar liepen in Kopenhagen de onderhande ingen over een internationaal
klimaatakkoord vast. De betrokken landen konden niet tot afspraken komen vanwege
verschillende en vaak tegenstrijdige belangen. Het enige belang dat alle landen delen is dat
de economie voor gaat, zeker in tijden van crisis. ln ons land is er de kritiek dat de overheid
wat betreft het subsidieren van duurzaamheids-projecten achterloopt op de omringende
iarrden. De Duitse overheid besteedt bijvoorbeeld veel subsidie aan duurzaamlreid en
investeert daarnaast in groene energie en vele andere initiatieven, zoals het met zonnepanelen uitrusten van daken.
n derzoe k
Regisseur Alexander Oey heeft al larenlang affiniteit met het onderwerp: 'Er lag al een tijd het
plan bij de BOS om een film te maken over duurzaamheid. Dankzij het onderzoek van Sascha

O

Steinfeldt naar duurzaam ondernemen bij bedrijven, dat hij deed voor de Erasmus Universiteit
Rotterdam, ontstond de vorm waarin dit verhaal verteld kan worden.'Oey vindt het mooi dat
het bewustzijn van een duurzame benadering groeit: 'Mensen zien en voelen meer en meer dat
het belangrijk is om goed voor de aarde te zorgen. Daarnaast willen consumenten geen
producten meer met een nare bijsmaak, gemaakt door dubieuze bedrilven.'

Vera ntwoord
ln de film laat econoom Sander Tideman zien hoe de economie kan worden bevorderd,

en

Een bezoek aan Europa eerder dit
jaar werd om dezelfde reden afge-

tegelijkertijd een duurzame houding kan worden ontwikkeld. Verder komen er bedrijven aan
bod die de vera ntwoordelijkheid nemen om de luiste keuzes te maken: multinational Unilever
zel zich op veel terreinen in om op alle mogelijke manieren duurzaam te werken. Bij vermogensbeheerder Mn Services is het belangrijk om verantwoord te beleggen, dat wil zeggen: geen
aandelen kopen in wapenhandel of oliebedrijven die in bedenkelijke landen als Soedan olie
winnen. Daarbij proberen ze ook de Amerikaanse s u perm a rktgigant Walmart te bewegen om
beter met zijn personeel om te gaan.
De mensen ze
Ook al loopt de politiek achter, onder de bevolking verspreidt het besef van duurzaamheid zich
als een olievlek. ln navolging hier op worden talloze biologische winkels geopend, en leggen
supermarkten een hele biologische productenlijn in de schappen: duurzaamheid is hotl Deze
brede beweging blijft niet beperkt tot een bepaalde groep mensen oftot een bepaald soort nietgouvernementele organisatie (NCO) of actiegroep. Het zijn de mensen zelf die aanzet geven
tot deze beweging, die wereldwijd is en ons allen aan gaat.
Dil najaar ts er volop aandacht voor duurzaamheid en het milieu by de publieke omroep: de documentairerubriek Holland Doc brengt in oktober een serie over dtt onderwerp. en de BOS zendt
naast de documentaire Taste the Waste he, multimediaspeklakel De Afvalshow uit, waarover

last. www.karmapazoro.ch

meer in de volgende BOSwtlzer.

bezoek aan het Centrum

voor

N atuu

rgeneeswijzen

in Ter Apel. Hij geeft daar een lezing
met de titel Simplfy your life.
www.ti nyu rl.com/si rnpli$ryou
Reserveren :

rl

ife.

info@centrum.terapel.nl

Bezoek Gyalwong Karmapa

opnieuw afgelast
Het bezoek van Karmapa
Orgyen Trinley Dorje deze

maand aan Zwitserland is
afgelast. De website van
het evenement meldt dat
hem geen uitreisvisum is toegekend.

lf

zon

12 september DE DUURZAME WEG
'r3.55 uur,

NED 2

herhaling zat 18 sept
o9.3O uu r, NED 2

Regie/camera/montage: A exander Oey

/

Lengte: 58 m in.

met: Vincent van Assem, Maikel Batelaan, Linda Broekhuizen, Krrs Dourna,

fohn Halmans, Paul van der Hulst, Nancy Kamp Roelands, Martine Koor, Sander Tideman, Jan Kees Vis I eindredac'
tie: Babeth M. VanLoo / geluid: Benny ,ansen / research: Sascha Steinleldt I @ 2o1o Boeddhistische Ornroep
5t ichtin g

Duurzaamheid lijkt een hype geworden. De bladen staan er vol mee en de schappen met
biologisch voedsel breiden uit. Mensen ziin zich er van bewust dat we zorgvuldiger met de
natuur om moeten gaan. Ceen wonder dat het bedrijfsleven op deze ontwikkelingen reageert.
Alleen de politiek lijkt zich nog niet in alle gevallen bewust van het feit dat er gehandeld
moet worden: in Kopenhagen liepen de onderhandelingen over een klimaatakkoord vast, en
de Nederlandse politici zijn liever zuinig dan duurzaam. Toch heeft de duurzame ontwikkeling ingezet en lijken het de consumenten en het bedrijfsleven te zijn die deze ontwikkeling
gaande houden.

I
Sander

ln De duurzame weg zien we portretten van enkele bedrijven die radicaal voor duurzaamheid
hebben gekozen: Bierbrouwer Culpener Bier, koeriersbedrijf Valid Express en koffiebranderij
Peeze. Duurzaamheid is niet alleen goed voor het milieu, maar het bevordert ook de lokale
en sociale omstandigheden. Econoom Sander Tideman schetst de context waarin een
duurzame weg kan worden bewandeld. Wanneer we het bewustzijn van de mensen weten te
vergroten, is het zonder meer duidelilk dat we met zijn allen een duurzame weg kiezen.
Tidefion
De zorg om de planeet is in het bewustzijn van de mens aangeland. Nu is het zaak deze te
koesteren zodat het in staat zal zijn om de grote samenhang van mens en natuur in balans
te houden.

zon 26 september zENlu's PATH
'r3.55 uur,

NED 2

herhaling zat 2 okt

Reg e: Kathryn Colden

/

Lengte: 30 min.

met: Zen u Earthlyn Manue, Zenkei Blanche lartman, Sistahs ofthe Drum

Ash ey lames. Kathryn Colden

/

coproducent/eindredact e: Babeth

[,t1.

09.3O uur, NED 2 Kathryn Colden/ geuid: Lauretta Molitor / gaffer: LaneStarling/ O
Educat ona trledia / BOS

Z.nJu Eodhlya Manual

VanLoo

/

/

camera: Ashley James

producent:

/

montage

2oro in coproductie van Search ght

'Afro-Amerikanen zijn toch helemaal niet geinteresseerd in het boeddhismel'Toch wel! Wie
Zenju Earthlyn Manual, een van de eerste vrouwelijke Afro-Amerikaan se soto zenPriesters
leert kennen, zal bovenstaande vraag niet meer stellen.
Zenju werd gevolgd tijdens haar benoeming tot priesteres in het San Francisco Zen Center,
maar ook in haar rol als leidende drumster in de Afrikaans gelnspireerde drumgroep Sistahs
of the Drum. Het pas verworven priesterschap is een hele omschakeling in het leven van
Zenj u, die opgroeide in de ruige stedelijke omgeving van East Bay, Oakland.
Zenju's Path is een verslag van de spirituele zoektocht van een bijzondere vrouw. Het verhaal
begint met hoe ze opgroeide in een zeer christelijke gezin, in een omgeving waar racistische
schijnheiligheid voelbaar aanwezig was. Deze twee elementen riepen veel vragen op bij de
jonge Zenju. Als dharmaleraar blijft ze vragen stellen, nu bij de spirituele beoefening en
traditie van het zen boedd h isme.
Met haar trommel als instrument wil ze allen die verbonden ziln door het lijden, ongeacht
ras of sekse, wakker schudden voor Boeddha's leer.

Sislohs of lhe Druft1

ttt

NIRVANA 3

.r!

woe 15 sept N !RVANA
2o.oo uur, via de kabel In retroite
ln de zomermaanden gaan veel mensen dagen, weken of zelfs maanden op retraite. Wat
ur, online beweegt henl Wat gaat er gedurende die dagen door hen heenl Nirvana ging op pad om in
WWWSPIRIT24.NL Emst twee mensen direct na de retraite Awakening Kind Heart te bevragen over hun erva-

THEMAKANAAL SPlRlT24

20.oo

u

herhaling zat 18 sept ringen.
r7.oo uur, via de kabel
TH EMAKANAAL

S

PlRlTz4

r7.oo uur, online WWW.SPIRITz4.NL

Cave in the snow
Deze documentaire is gebaseerd op het gelijknamige boek Cave in the Snow van Vicky
MacKenzie over de in r964 in Engeland geboren Diane Perry. Van jongs afaan wilde zij de

waarheid vinden. Op z't-jarige leeftijd werd zif een boeddhistische non in lndia, waarbij zij de
naam Tenzin Palmo kreeg. Zij leefde tz jaar in een grot op grote hoogte in de Himalaya in
eenzame retraite.

HOE TE BEKI'KEN
renzin patmo Zit Spiritz4 in uw kabelpokket? Dan kunt u het op televisie bekrlken. De uitzending is ook live te
bekijken op www.spiritz4.nl, maar alleen op het hierboven vermelde tijdstip.

zat 4 sept KIEZEN TREKKEN IN MONGOLIE
r5.oe - r6.oo u Tandarts.foost van Vlijmen trekt iedere zomer
DE ZEVENDE H EMEL

beweging die in het Westen diepgaande
veranderingen tot stand brengt. Nico
Tydeman gaat in op de vraag of ze die pretenties ook waarmaken.
Zen in actie: zes vrijwilligers verzorgden
overdag jong dementerenden in een Tilburgs
verpleegtehuis en 's avonds werd er gemediteerd in de zendo van Stef Lauwers.
leder jaar organiseert de Boeddhistische Unie
van BelgiE een landelijke feestdag in Huy.
Vrijwel alle verschillende boeddhistische stromingen zijn er vertegenwoord igd.
Verder: de column van Jotika Hermsen

met een team naar Mongolie om er de allerarmsten te behandelen. Hil werkt in scholen
en ziekenhuizen, maar ook op de vuilnisbelt
van Uiaan Batar. Stichting Dhampus
bekostigt de zaak.
Drie jaar na de saffranen revolutie in Birma
een gesprek met Linda Kirby, die twintig jaar
geleden naar Birma kwam om een scriptie te
schrijven over de geschiedenis van het politieke boeddhisme en er bleef.
Deze maand gaat de eerste groep vrijwillige
sterven s begeleiders van hospice De Liefde
aan de slag bij stervenden thuis, in zorghuizen of in de palliatieve zorg van verpleeghuizen in de omgeving van Rotterdam.
Onlangs werd hun training afgesloten met de
uitreiking van certiflcaten.
Verder: de column van Ananda Olande

fi

zon
22.30
DE

M

sept BEZOEK VAN DE SAKYA TRIZIN

23.Oo u Anders dan bij de andere Tibetaanse scholen
IDDENWEG

zon 5 sept DROMEN VAN EEN WITTE OLIFANT
22.30

-

23.oo u

DE MIDDENWE6

Ter gelegenheid van de 'mystieke week' van

het Titus Brandsma lnstituut in Nijmegen
schreef Paul van der Velde Dromen van een
witte olifant, in navolging van de Boeddha. Het
boek schetst het leven van de Boeddha, maar
ook zijn eerdere en toekomstige levens. Het
is een inspiratiebron voor veel meditaties,
rituelen en beoefen ingen.

zat fi sePt zEN lN DE zrSTE EEUW
- t6.oo u ln het boekZen in de ztste eeuw verlellen

t5.oz

DE zEVENDE

nenrer- Willigis Jeger en twee door hem benoemde
opvolgers over de zen-lijn die ze volgen: een

Sokeo Trizin

is de Sakya Trizin geen gereincarneerde tulku
maar een telg uit het Khdn geslacht, de adellijke familie die in ro73 de school stichtte. De

huidige Sakya Trizin leeft sinds r959 in
ballingschap in lndia. Daar wijdt hij zich aan
het behoud van de Sakyatradities en de
heropbouw van zijn school, ook in
Nederland. ln juni bracht hij een bezoek aan
ons land.

zat 18 sept BOEDDHISME EN CABARET

-

6.oo u Arie Vuyk won twee caba retfestiva ls, maakte
een cd en is met zeven grappen opgenomen
in Het Grootste citatenboek ter wereld. Sinds
vijftien jaar mediteert hij. Vuyks werk was
toch al nooit grof, maar zijn nieuwste, boedArie Vuyk
d histisch geinspireerde voorstelli n g, is m i lder
dan ooit. Heeft cabaret dat niet kwetst nog
RADIO
wel humorl
Aad Verboom van Sangha Metta licht de
vervolg pag 6
r

5.oe

r

DE ZEVENOE HEM EL

verschillende niveaus van samadhi toe die in
de theravadatraditie worden onderscheiden.
Ze hebben te maken met concentratie en
vervolgens penetrerend inzicht. Op het hoogste niveau is de bevrijding bereikt.
Deze zomer organiseerde kunstenaar Annick
Nevejan weer een reis naar Tibet. De route
werd uitgestippeld door haar leraar Akong
Rinpoche, die vanuit Schotland de hulporgan isatie Rokpa leidt.
Verder: de column van Lam Ngo

E
Fons Delnooz

Azid.

Kamperen en luisteren naar de geluiden van
de natuur is al bijna voldoende om een
retraite vorm te geven. ln de Belgische
Ardennen maah een groepje boeddhisten
daar gebruik van middels een zogeheten
'kam peerretra ite'.
Verder: de column van Tom Hannes

zon 19 sePt HET STRAFRECHT HERBEZIEN
22.30 - 23.oO u Misdaod en straf - Een herbezinning van hel
DE MIDDENWEC

strafrecht vanuit mystiek perspectief. ln dit
proefschrift waarop de Maastrichtse jurist
Jacques Claessen onlangs promoveerde, gaat
hil uitvoerig in op het boeddhistisch gedachtegoed over misdaad en straf en pleit hil voor
een mystieke benadering bi.l de aanpak van

zon 26 sePt TISBRAND MTCHAEL
22.30
DE

M

23.OO u
IDDENWEC

criminaliteit.
Claessens

zat 25 sePt JAtN tN NEDERLAND, HOE DOE
- r6.oo u DAT}

JE

r5.o2

DE ZEVENDE H EMEL

Anders dan het boeddhisme met ziin filosofie
van de middenweg kenmerkt het jainisme zich
door een streng ascetische levenshouding.
Ook Nederland kent een handjevol jains,
onder wie Fons Delnooz en Patricia Martinot.

Hoe moeilijk is het om de strenge
voorschriften van het jainisme hier te volgen)
Psychologe Lidewij Niezink promoveerde op
een proefschrift over de relatie tussen
em pathie en altruisme. Ze was betrokken bij
een hulpproject in Nepal en zet zo haar
vraagtekens bij het altruistische karakter van
een aantal boeddhistische organisaties in

lJsbrand Michoel Rogge

ROGGE
De Nederlandse bankier Michael Rogge
werkte in de jaren vijftig in f apan, waar hij
door zijn spirituele belangstelling voor de
theosofie in aanraking kwam met het
zenboeddhisme. Hi,j was ook een enthousiaste filmer en fotograaf. Een van zijn foto's
sierde het oorspronkelijke omslag van het
boek De lege spiegel, waarin jan Willem Van
de Wetering verslag doet van zijn ervaringen
in een Japans zenklooster.

',{

BOS RADIO PER PODCAST
Cemak dient de mens: vanaf nu kunt u al onze radioprogram ma's beluisteren als podcast.
Podcasts zijn radio-items in mp3-formaat die op een makkelijke manier zijn te downloaden.
Door u te abonneren op een podcast hoeft u nooit meer naar onze website te gaan om te
zoeken naar de laatste aflevering van onze radioprogramma's: nieuwe afleveringen worden
automatisch opgehaald. U kunt dus zelf bepalen wanneer, waar en hoe vaak u luistert!
lUanneer u een podcastu itzend in g wilt beluisteren, heeft u een programma nodig dat
podcasts kan afspelen. Wij raden iTunes aan (zowel voor Mac als Windows). Met dit
programma kunt u zich met 66n klik in de programmalijst op onze website abonneren op de
podcast. Wanneer u een ander podcast-program ma wilt gebruiken, kijkt u dan op onze
podcast website voor verdere aanwi jzi ngen: www.boedd histischeom roep.nl/podcast.

Wij wensen u veel luisterplezier!

OKTOBER zoro

jaargang
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ro JAAR BOS: SAMEN IUBILEREN

Progra m m ablad voor Vrienden

van de BOS

IN HOU D

BOS
televisle
Nirvana
rad io
Overz icht BFFE zoro
ro jaar

r

Voor wie het nog niet wrst: de BOS bestaal 1o jaar! Cijs ten Kate,
voorzitter van de BOS, schreef een woord aan de Vrienden van de
BOS en de lezers van de BOSwrjzer.

f

2,3

Programma
Programma
Programma

4 'Een boeddhistische omroep) Onderdeel van het publieke omroep4,5 bestel)', vroeg academicus Robert Thurman verbaasd, om daarna te
6 concluderen: 'Nederland moet een wel erg beschaafd land zijn.
Fantastisch.' Robert was gastspreker op de BOS achterbandag van
Lezing Potrul Rinpoche
zooS en kwam daarvoor graag over uit Amerika. Zo bilzonder is de BOS: in de internationale
mediawereld een uniek fenomeen. En na to jaar mogen we concluderen dat dat fenomeen
7 Ohober geeft
Patrul Rinpoche
geen experimentele eendagsvlieg is gebleken, maar zich heeft bewezen met een prachtige
de lezing: 'Hoe
mediatheek vol films, documentaires, radioreportages en intern etconcepte n, met een geheel
ku nnen we, vanu it
eigen sfeer, kwaliteit en diepgang. En allemaal gemaakt vanuit een oprechte en authentieke
boeddhistisch
boeddhistische context. Dat spreekt niet vanzelfl Dat moest ontdekt en uitgevonden worden
perspectief,
binnen dwingende omstandigheden als de mediawet en een even betrokken als gediversiomgaan met alle
fieerde achterban, door zeer gedreven boeddhistische mediapioniers. Nu zijn we tien jaar
levensomsta nd igheden

I

in centrum

De Roos in Amsterdam.

www.patru lri npoche-amster-

verder en staat er een professionele organisatie, die op alle onderdelen voldoet aan de eisen
van deze tijd en voorziet in een groeiende behoefte aan inspiratie vanuit de boeddhistische
fi losofie in de samenleving.

dam.onedharma.net
U levert, als Vriend van de BOS, een essentidle bijdrage aan het inhoud geven door de BOS
aan die maatschappeliike relevantle. Daarvoor wil ik u bii deze gelegenheid hartelijk bedanken. Alle betrokkenen: gefeliciteerd met deze miilpaal en op naar de volgende to iaar van
deze meest publieke van alle publieke omroepen.
Ci.js

Bezoek

El

izabeth

M

atti

s- N a

mgyel

Elizabeth Mattis-Namgyel leidt op r5

ten Kate, voorzitter

DE BOS VIERT FEEST

en r 6 ohober de retraite 'The power

Op het mini-festival BUDDHA BUZZ & MORE in het Compagnietheater in
Amsterdam brengt de BOS zondag to oktober vanaft4 uur een gratis en gevarieerd
www.shambhala.nl
programma voor hoofd, hart en handen. Laat u wakker schudden door rappers, schrryvers,
muzikanten en vooral ook: door elkaar! ln drie zalen tegelijk is er een bruisend en verrasTwee BOS-films op festivals
send aanbod. Loop rond, en bepaal zelf wat u wilt zien. Er zijn optredens van taalkunste'
Deze maand worden twee coproduc- naar Dirk van Weelden, dichter/auteur Diano Ozon, schrijfster Pamela Koevoets en de
Amerikaanse m ultimediakunstenaa r Sonford Biggers, die optreedt met Nederlondse
ties van de BOS op internationale
of an open question' in het
Shambhala centrum in Amsterdam.

fi lmfestivals vertoond. Himalaya
Alert op het Canadese Planet in
Focus festival en het Slowaakse
Ekotop-festival, en Zen and \Var op
het

hi

phoppe rs, ru p pe rs en b reakd ance rs.

Religion

Bovendien kunt u zelf op de Buddha Buzz Bazar in het onderdeel 'express Your Self uw
boodschap of uw kunsten laten zien, of wat in het boeddhkme ook wel de 'Ware Aard'
genoemd wordt. Laat op het open podium anderen zien ,vat u belangrijk vindt en wat u
raa kt. Kijk op www,boedd h istischeomroep.nUbosi u bileu m voo r een uitgeb rei d

Today

programma-overzicht.

Film

Tot ro/ro/ro!

Festival

in lialie.

Let op:
de televisie-uitzendingen zijn deze maand verdeeld over twee thema's: Taste the Waste en Future
Express. Hierdoor staat het programma-overzicht niet in chronologische volgorde afgedrukt.
daarom exlra goed noar de uitzenddata in de kantlijn!

K1,k

FUTURE EXPRESS: TAIWAN EN SRI LANKA
De Nederlandse multiculturele samenleving staat onder zware druk; tolerantie en respect
zijn ver te zoeken. Hoe gaan de landen om ons heen om met etnische conflicten en
religieuze verschillenl De docu mentairereeks Future Express van Nipkowschij6,rrinnaar Rob
Hof geeft het antwoord. Op het dak van een trein, in een goederenwagon, over versleten

spoorrails, in supersnelle, luxe treinen met televisie aan boord, door de jungle en over
duizelingwekkende bruggen reist Hof met zijn zoon Erik de hele wereld over. Hij toont inspirerende, ontroerende en intrigerende verhalen van treinreizigers uit alle hoeken van de aarde.
ln de achtste aflevering rcist Future Express door Taiwan, en in de negende aflevering door Sri
La n

ka.

ma 20 okt MADE IN TAIWAN
22.55 UUr,

NED 2

herhaling zat 30 oktobet

Regie: Rob en Erik Hof

Huang

/

/

Lengte: 35 min.

Camera: Andrej Kaluza

Research: Cabi Wojt niak

/

/ Mortage: Theo

Prod uctie-as sisten

/

Raben

tie: Robert Weijs

/

Lokale productie Taiwan: Joyce lling-

Muziek: Rob Hauser

/

Eindredactie:

14.4O uu r, NED 2 Eabeth M. VanLoo / Productre: Hofflim in opdracht van de Boeddhistische Omroep Stichting / @ zoro

BOS

&

Hofflrm

Rob en Erik Hof reizen met High Speed treinen (3zo km per uur) en ATR treinen (r3o km per

uur) over een eiland dat Portugese zeevaarders ooit 'llha Formosa' noemden. ln de zeventiende eeuw stichtte de VOC hier een handelspost, maar de Chinezen van het vasteland
verdreven de Nederlanders. ln r 949 arriveerden er twee miljoen Chinezen, die het communistische China ontvluchtten. 98/o van de Taiwanese bevolking is Chinees en het is alsof de traditionele Chinese cultuur hier meer bewaard is dan op het vasteland, waar ideologie en partij de
samenleving en cultuur aan banden gelegd hebben.
Taiwan leeft al jaren op gespannen voet met buurland China dat het eiland nog steeds als
provincie beschouwt, en niet als onafhankelijke staat. Het heeft zich politiek ontwikkeld tot een
vrije en bruisende democratie, maar formeel de onafhan kelijkheid uitroepen zou tot oorlog
leiden. Ook weigert China nog steeds om diplomatieke betrekkingen aan te gaan met landen
die Taiwan als onafhankelijke staat erkennen.
ln en buiten de trein ontmoeten Rob en Erik Hof de Chinezen van Taiwan, die zich trots
Taiwanees noemen. Op de meest vriendelijke wijze delen treinreizigers hun levenserva ringen.
Het algemene motto lijkt: 'Laat je niet opjagen door een grote broer, die ie wilt vermorzelen.
Celoof in iezelf, je eigen cultuur.'

ma 27 okt EEN EILAND MET EEN GLIMLACH
22.55 uur, NED 2
herhaling zat 6 november
r4.4O

u

ur,

NED 2

Regie: Rob en Erik

Hof/

camera: Andrej Kaluza

Ekanayaka lokale productle

/

nontage'. Theo Raben

research: Cabi Wo,tiniak

eindredactie: Babeth M. VanLoo
8OS

f

/

/

Lengte:35 min.

/

lokale productie Sri Lanka: Buddhini

productie-assistentie: Robert Weijs

/

muziek: Rob Hauser

productie: Hoffilm in opdracht van de Boeddhistische Omroep Stichting

/

/ O2oro

& Hoflllm

- ooit een handelspost van de
VOC - naar Trincomalee, een kustplaats waar overwegend Tamils wonen. Tot voor kort was een
dergelijke treinreis bijna onmogelijk vanwege een van de langste en meest hardnekkige burgeroorlogen van onze tijd. De oorlog, die meer dan too.ooo levens kostte en 30 iaar lang terreur
bracht, eindigde met de macht van de sterkste. 'Ze hebben al hun bommen nog, en zelfs in de
vluchtelingen ka m pen hebben ze alle macht. Hoe kun je dit vrede noemenl'zegt een Tamil in
ln Sri Lanka neemt Rob Hofde trein vanuit de kustplaats Calle

de trein.

ln alle verhalen in en buiten de trein keert de oorlog, waarvan niemand kan zeggen waarom
deze gevoerd werd, terug, maar ook hoop over de mogelijkheid van een vreedzame samenleving. Voorturend is er een glimlach die in geen enkel opzicht herinnert aan het gewelddadige
conflict. Het is alsof Sri Lanka weer glimlacht naar de toekomst.

TELEVISIE vervolg

pag
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Taste the Waste: maak een einde aan versPilling en honger
r Miljard

mensen lijden honger. Maar wij, de consumenten, gooien 't oo/o ven ons eten
onnodig in de vuilnisbakl Dat is jaarlijks €z,4mil1ard aan eetbaar voedsel en ruim €4oo,per huishouden. Edn van de oplossingen voor het wereldvoedselprobleem is het tegengaan
van voedselverspilling. En die verspilling is overal: van boer tot consument en alle schakels
daartussen. Meer dan 4oVo van het voedsel gaat verloren tussen ploeg en bord. Het wereldwijde project Taste the Woste wil daar verandering in brengen. Via allerlei mediakanalen wordt
seldag op r 6 oktober aandacht besteed aan de enorme voedselverspilling.
Naast de uitzending van de docume nlaie Taste the Waste en De Afvalshow vindt zaterdag l6
oktober het filmevenem ent Minder Afval, Minder Honger plaals in zes bioscopen in het land.
Op het evenement draaien onder meer filmcoilages van thematische (korte) films en documentairefragmenten, met aansluitend een debat over de relatie tussen voedselverspilling en

rond

www.tastethewaste.

nI

we reldvoed

wereld honger.
Kijk vooral op de uitgebreide site www,tastethewaste.nl voor het programma, en hoe u

zelf

makkelijk uw bijdrage kunt leveren.

za 16
o9.3O

r, 'kt
NED 2

UU

zo 17 okt

23.OO

r,

UU

NED 2

TASTE THE WASTE
Regie/scenario: Valentln Thurr

/

met:

Lengte: 52 min.
l6rn

Franck, Karl Schmitz, Cerhard, Felicitas Schneider, Timothy Jones, Pascal

Nkwe Makongo, Hilaire Tsimi Zoa e.a. lcamera: Roland Breitschuh / geluid: Ralf Cromann / montage: Birgit Kdster
/ muziek: Pluramon / mixage: F & [/ Tonstud]o, Volker Hennes / producent: Schittstel e Film Kdln & Thurn Film /
product e: Astrid Vanderkerhove, Kadriye Acar
Ernst (WRD), Dirk Neuhofi'(NDR)

/O

/ eindredact e: Babeth M. VanLoo (B05), Angelika Wagner &

Adrea

2oro Schittstelle Film Kciln & Thurn Film, BOS, WDR, NDR, CREO

We gooien net zo veel voedsel weg als we opeten. Van elke twee kroppen sla en aardappels
belandt er 66n in de vuilnisbak, nog voordat ze de consument bereiken. Waarom worden de

hoeveelheden weggegooid voedsel steeds groterl We vragen het aan verkopers, supermarktmanagers, Ministeries van Cezondheid, overheden en EU-bureaucraten. Tasle the Waste rcist
over de wereld om te zien hoe voedselverspilling plaats vindt, maar ook wat we er aan
kunnen doen. Waarom overladen supermarkten hun schappen met een varidteit van
hetzelfde product? Waarom wordt sushi als varkensvoer gebruikt) Hoeveel draag voedselverspilling bij aan wereldhongerl Maar we zien ook hoe we verspilling kunnen reduceren zonder
verlies van de huidige standaard van leven. Taste the \Vaste laal zien dat het ook anders kan.
Deze documentaire laat mensen aan het woord die deze ongelooflijke verspilling een halt
willen toeroepen: Gerhard, de 'dumpster diver' uit Wenen, afua lon derzoekers Felicitas
Schneider uit Oostenrijk en Timothy Jones uit de VS, Pascal Nkwe Makongo, een keuterboer
en activist uit Kameroen en Vdronique Abound Ndony, die de restanten van een

groothandelsmarkt in Parijs sorteert voor een voedselbank.
Al deze mensen werken toe naar hetzelfde doel, en hun inzet zou wel eens grootse gevolgen
kunnen hebben: als het ons lukt om de hoeveelheid vermijdbaar voedselafval te halveren,
dan zou dat net zo veel effect hebben op het wereldklimaat als wanneer we een kwart van
alle auto's van de weg zouden halen.

zo 24 okt DE AFVALSHOW
14.OO UUr,

herhali ng zat

09.35 u ur,

G
Arie Boomsmo

B ds

NED 2

jo okt
NED 2

westetweel

Regie: Ceorge Schouten

/

met: Bas Westerweel, Arie Boomsma, Rudy Rabbirge, e.a

eindredactie: Babeth M. VanLoo
Debou

/ licht:

Tom lacobs

Len

/

/

redactie en productier Lies Janssen

faci lte ten: United Broadcast

/ O 2oro

/

gte: xx min.

Producentr Kees Ryninks

/

/ bureau productie: lasla Arian / decor: Dirk
BOS

ln De Afialshow, gepresenteerd door Bas Westerweel, discussiEren consumenten, retailers en
vertegenwoord igers van voedselo rga n isaties over de centrale vraag: 'Hoe kunnen we de
voedselverspilling met twintig procent verminderen rond zor5l'Terwijl in het eerste deel
wordt gekeken naar de relatie wereldhonger- en voedselverspilling, zoomen we in het
middendeel van de show in op de verliezen in de producerende landen tifdens de oogst,
verwerking en distributie van het voedsel. De show sluit af met een inzicht in ons eigen
weggooigedrag en een greep uit een aantal handige tips om dit in de toekomst te
voorkomen.
De Afialshow, met als gasten o.a. Arie Boomsma, Nederlands ambassadeur voor het wereldvoedselprogram ma van de VN en prof.dr.ir. Rudy Rabbinge, specialist duurzame ontwikkeling, is de afs lu iter.

tat

NIRVANA:

..o- woe 13 okt

N

IRVANA

2o.oo uur, via d6 kabel
TH EMAKANAAL SPlRlT24

Boeddhistische gezondheidszorg

zo.oo uur, online ln
Vr'WW. S Pl

R

1T24. N L

in Nederland en Siberid

Ede bezoeken we de Tibetaans boeddhistische arts Amchi Lobsang Tsultrim. Hoe gaat zij

te werk! Wat voor mensen komen bij haar op consult) Wat zijn de kenmerken van Tibetaanse

herhaling zat rG okt geneeskundel
r 7.oo uur, via de kabel
THEMAKANAAL S PIR lTz4 Daarnaast is de BOS-documentaire Wisdom of Health te zien. Een van de belangrijke aspec'r7.oo uur, online WWW. S P lR lTz4. N L ten van het Tibetaans boeddhisme is de nadruk op medische kennis en praktijk. De Emchi
lama's in Siberid, boeddhistische dokter-mon n iken, behandelen lichaam en geest als 6€n,
een holistische aanpak waarbij niet alleen de symptomen van de lichaamsdelen afzonderlijk

worden bekeken.

HOE TE BEKIJKEN
Zit Spiritz4 in uw kabelpokket? Dan kunt u het op televisie bekijken. De uitzending
bekrlken op www.spiritz 4.n1, maor alleen op het hierboven vermelde tijdstip.

zot 2 okt Bl, NADER
r

5.cz

-

r

6.cc

u

DE ZEVENDE HEMEL

TNZtEN

JA, IK ZIT!

Han de Wit gaat vooronderstellin gen over het
boeddhisme te lijf, om te beginnen meditatie.
Men zegt dat je er rustig van wordt; een beter

":.*:LtrS

mens zelfs...
Overal wordt bezuinigd. Peter Verhagen,
voorheen docent boeddhisme, Tibetaans en
lndiase fllosofie in Leiden, moet zich voortaan beperken tot de'cultuurkunde van
Tibet'. Wat zijn de consequentiesl
Een gesprek met Dennis Barbion, VN-gezant
voor een vrij Tibet.
Verder: de column van Ananda Olande

zon 3 okt DE CROTE ESTAFETTE - KWESTIES
22.30 - 23.oo u VOOR LERAREN (r)
DE MIDDENWEC

Roshi

DE ZEVENDE HEMEL

DE

enkele vragen waarop hillzij naar eer en
geweten dient te antwoorden. ln de volgende
aflevering is die collega de vragensteller,
enzovoort. Tenkei Roshi van Zen Riyer doet de
aftrap. Hij vraagt aan Jiun Roshi waar het
naar toe gaat met zen in het Westen.

het boekJo,
ik zit waarin jonge boeddhisten vertellen over

relaties, werk en andere aardse zaken.
Waarom voelen jongeren zich aangetrokken

tot een levensbeschouwing die vooral gaat
over lijden en verga n kelif kheici)
Als twee erienden is een heruitgave van twee
lezingen van Krishnamurti uit r98r. Aan Nico
Tydeman de vraag hoe actueel zijn boodschap nog is.
Aikido wordt beoefend om de verlichting in
jezelf te vinden. Aan de Academie voor
lnnerlijke Kunst in het Belgische Stekene
wordt deze zachtaardige en diepzinnige
vechtku n st uit Japan onderwezen.
Verder: de column van Jotika Hermsen

zon 10 1kt HOE HET BOEDDHISME
22.30 - 21.OO u NEDERLAND VEROVERDE
M

IDDENWEC

Een boeddhistische leraar stelt een collega

zot g okt lA, tK zrT!
r5.oz - r6.oo u Anne Kleisen van Bodhitv schreef

is ook live te

Paul Schnobel

r

zat 16 0kt
- r 5.oo u

5.oz

DE ZEVENDE

H

EI\I EL

RADIO
vervolg pag
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Naar aanleiding van ons tienjarig bestaan
besteden we aandacht aan de stormachtige
groei van het boeddhisme in Nederland
gedurende de afgelopen decennia en aan de
betekenis van het boeddhisme voor de
Nederlandse samenleving. Met o.a. Paul
Schnabel van het Sociaal Cultureel
Planbureau.

PROEFON DERVTNDELTI K KOKEN
Sinds zijn koksopleiding is Egon Hanfstingl
zich blijven ontwikkelen op het gebied van
voeding en spiritualiteit. Hij ziet zi.jn
kookkunst als performance art waarbij publiek

zon 24 okt ,oB

kan participeren door mee te koken of gewoon

te eten.

22.30

ln Lopen in het voetspoor van de Boeddho
beschrijft Maarten Olthof hoe hij de antieke
pelgrimsroute langs heilige plaatsen in lndia
Mauro Sills

reconstrueerde en naliep; een tocht die hem
deed inzien hoezeer het boeddhisme aansluit
bij moderne ecologische inzichten.
Een gesprek met Maura Sills, oprichter van
het Karuna lnstitute in Devon, waar boeddhistische psychologie, beoefening en westerse
psychotherapeutische technieken worden
gecom bineerd.
Verder: de column van Lam Ngo

DE

werk van

M

IDDENWEG

lob

zat
r

23.OO u

5.o2

-

22.34

-

q

okt SJAMANTSME EN BOEDDHTSME

23.oO u

DE MIDDENWEC

jo
r

okt DE MACHT VAN VROUWEN IN

6.00

u

Andrl yan der Broak

tN

EU ROPA

Andrd van der Braak vertelt hoe verlichtingsdenkers en romantici in de negentiende eeuw
het boeddhisme verwelkomden als een
rationele religie en als zuivere mystiek zonder
god. Meino Zeillemaker gaat in op het
veelvuldig samengaan van sjamanisme en
boeddhisme.

De

Himalaya Roos

fr

;. . , .:'.

{

zqt
-

'r5.o2

4
'r

okt THEMA:

6.00

DE ZEVEN DE

u

H EI\4 EL

Gruijlers

Wat is verantwoord eten en wat komt er allemaal bij kijkenl Hoe breng je mensen ertoe
goed te gaan eteni ls verleiding tot het juiste
een betere strategie dan verbieden wat slecht
is) Daarover psycholoog Roos Vonk, vegetaridr en pleitbezorger van duurzame veeteelt.
Deze maand staat in het Stedelijk Museum de
verspilling van voedsel centraal, met als
hoogtepunt een eetbare installatie van foodde-

signer Katfa Gruijters. Zij onderzocht de
samenhang tussen verspilling en de
vorm(geving) van voedsel. Kan een ontwerper
langs die weg bijdragen aan bewu stzijn svera n-

deringl

TIBET

Hoewel vrouwen in Tibetaanse kloosters een
ondergeschikte rol spelen, nemen zij op
sommige plekken toch een belangri,jke positie
in. Een gesprek met Peter Verhagen over de
macht van de vrouw in Tibet, waarbij hii
ingaat op de nog altild bestaande praktijk van
polyandrie.
Een gesprek met schrijfster Pamela Koevoets,
die in haar nieuwe roman De Himalaya Roos
hoofdpersoon Syl een reis door Nepal laat
maken. Haar hooggespan nen verwachtingen
worden al snel ontmaskerd: dat wat ver weg
wordt gezocht, ligt dichtbij verborgen.
Verder: de column van Tom Hannes

TASTE THE WASTE

De meeste mensen denken dat ze zelf
nauwelijks eten weggooien. Het gaat
weliswaar steeds om kleine beetjes, maar op
jaarbasis loopt het flink op. Wat zegt het
boeddhisme eigenlijk over voedsel, honger en

zon 31 okt wrLLrGrs lAGER
22.30

-

23.OO u

Willigis Jiger is benedictijner monnik en
zenmeester. Zijn nieuwste boek Over de liefde
verwijst naar het niveau waarop we ddn zijn
met alles en iedereen en onze vaak al te
menselijke kijk op de wereld en onszelf ont-

verspillingl

werk von Katjd

brak en gedeeltelijk verlamd raakte, bracht bij
beeldend kunstenaar Job Koelewijn een
religieuze ommezwaai teweeg. Lao Tse en
Spinoza rekent hii sindsdien tot zijn vrienden. Een gesprek over de broosheid en
tijdelijkheid van het bestaan en de impact
van het ongeluk op zijn leven en werk.

Koelewijnv

DE ZEVENDE HE\4 Et

zon

KOELEWTJN

Een ernstig auto-ongeluk waarbij hij zijn nek

Willigis Jtiget

stijgen. Het nodigt ons uit in contact te
treden met de basis van ons bestaan.

BFFE 5E BOEDDHISTISCH
FILM FESTIVAL EUROPA zoro

okt
Path6

vrijdag B

20.1s
20.30

Opening BFFE 2010
Zen (t27 min) OPENINGSFILM

Tuschinski

zaal

I

zaterdag 9
Path6

okt

Tuschinski
zaal 4

Eindeloos Bewustzijn (60 min)+
30 min Q&A
20.30 lucia Rijker en de kracht van
stilte (65 min) -r 30 min Q&A
22.30 Superwise ME! (65 min) + 30
18.30

min Q&A
zaterdag 9
Path6

okt r8.r5 Stone Pastures (65 min) +

Tuschinski
zaal 5
zaterdag 9

Path6
zaai 6
Path6

Sky Dancer (45 min) + Zenju's
Path (30 min) + 15 min Q&A
22.L5 Nanayo (90 min)

20.15

okt r8.oo Surprise film

Chu bZhi - Four Rivers
(70 min)
2L.45 The tsuddha (120 min)

20.00

Tuschinski

zondag 10

15

min Q&A

okt

EEEffi

2r.45

Howl (90 min)
Himalaya, a path to the sky (127 min)

19.4s
22.00

Summer Pasture (98 min)
Howl (90 min) SLOTFILM

19.30

.:d E/_10/r0 or. (d.lfttr lo ,t.rr Il
rilr &iir ln I l..r! rl (..t.td.trt.tt

Tuschinski

zaal 4
zondag 10

Path6

okt

Tuschinski
zaal 5

r0 okt 14.00- Buddha Buzz
Compagnie- le.oo
theater
zondag

zondag 10

Path6
Tuschinski
zaal 6

okt

19.00
21.15

& More

Practice of the Wild (53 min)
After Life (103 min)

+ Brilliant

Moon (57 min)

h*., *'::.::"'H
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jaorgang
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BOEDDHISTISCHE

OMROEP STICHTING
Program ma blad voor Vrienden

SPTRITU ELE SPELSHOW

van de BOS

IN HOU D

t
3
3

Spel van Vera n de rin g
Program ma televis ie
Program ma Nlrvana

z,

Program ma rad io

3,4

Blf DE BOS

Een spelshow by de BO5. Wie had dat gedacht? Het Spel van Verondering wordt geen Lingo,
talentenjacht of Sterrenslag, maar een spel ouer levensvragen, gepresenteerd door actrice Rifta
Lodeizen.

Het Spel van Verandering is luchthartig en toch diepgravend: vier deelnemers beginnen ieder
met een oprecht gevoelde vraag waar hij of zij een antwoord op zoekt. Er wordt niet tegen
elkaar gestreden:de spelers proberen een antwoord voor zichzelf, maar ook voor de anderen
helder te krijgen. Door hun vragen vanuit verschillende hoeken te
benaderen, komen ze op een verrassende manier tot de kern van de
kwestie. Spelleider Erik van Praag en presentatrice Rifka Lodeizen
begeleiden de kandidaten. Het Spel van Verandering is een spel
zonder verliezers, rnaar met winst voor iedereen. Voor spelers dn
kijke rs.
MC Ktna

BFFE zoto en ro

jaar

BOS

Het Boeddhistisch Film Festival
Europe zoto en de viering van ro

jaar BOS werden druk bezocht. Op

www.boedd histischeomroep.nl/
rojaar kunt u foto's bekijken.
Debat in de Rode Hoed
November is Maand van de
Spiritualiteit: www.maandvandes p irit u a liteit. n l.
7 november in de
Rode H oed in
Amsterdam het interactieve debat 'Voor
De naanel wie kies je, fezus,

Van de
I piril q olil ei(

Socrates of
Boeddha?' met onder

andere Huub Oosterhuis en Han
de Wit. www.rodehoed.nl

Oost-West in dioloog

tt

november begint een

serie dialoogavonden
waar

u itspra ken van
Boeddha en een
westerse filosoofl deze

keer Socrates, naast

elkaar worden gelegd.
Plaats: kapel de

Schutsmantel in Bilthoven.
wwwstichti n gbod hi s attva.eu

Joop van Wijk, de regisseur van het programma, vertelt over de
wordingsgeschiedenis: 'Samen met de BOS dachten we na over
andere vormen van televisie, waar we mogelijk een nieuw publiek
mee kunnen aanspreken. lk was geinspireerd door Big Brother en
De gouden kooi, en vroeg me aiof dit televisiegenre te combrneren p'.,,',,'' r,,-. ,r.,r,. .,,r.,-.,,
was met de boeddhistische visie. Uiteindelijk kwam ik terecht bij het Transformatiespel. Dit
is een bordspel dat in de jaren zeventig is bedacht in de Schotse hippiecommune Findhorn.
Maar tegenwoordig wordt het ook wel in bedrijfskringen gespeeld om elkaar beter te leren
kennen. Wanneer je een diepgevoelde vraag hebt over je leven, kun je met kaartjes die je
door het gooien van een dobbelsteen krijgt, tot een antwoord komen.'

Babeth M. VanLoo, programmadirecteur van de BOS: 'na de eerste opnamedag zijn de reacties van de deelnemers positief. De verdieping zit er al duidelijk in, en emotionele momenten
zijn er ook al geweest. Daarmee is deze spelshow natuurlijk niet te vergelijken met de doorsnee spelshow, waar het entertainmentkarakter van een heel andere soort is. lk ben heel blij
wanneer we als omroep via nieuwe televisievormen, zoals bijvoorbeeld ook het crossmediale
Taste the Waste-pro)ect vorige maand, een nieuw publiek kunnen bereiken.'
./an Tromp, een van de deelnemers aan het Spel van Verandering reageert direct na de eerste

opnames enthousiast: 'van origine ben ik psychotherapeut en ik weet wel iets van veranderen
bij mensen af. lk vond het een hele persoonlijke en eerzame ervaring. Het spel gaf me bruikbare inzichten op een prettige rnanier.' Op de vraag of het niet saai was om ook met de
vragen van anderen bezig te zijn, antwoordt hij: 'Het spel zit heel slim in elkaar. Wanneer een
andere deelnemer aan de beurt is, kun je z6 meegenomen worden in vragen van anderen. De
thema's zijn uiteindelijk voor iedereen relevant, en daardoor is het proces waar de anderen
door gaan ook bijzonder interessant.' Het was spannend om mee te doen, maar op een
andere manier dan je zou verwachten bij een spelshow: 'vooraf was ik zeer nieuwsgierig en
op een positieve manier gespannen, je stapt in het onbekende. Het spel leidde tot een lach
en een traan, maar er zit gelukkig ook veel humor in. Op een hele aparte manier kom je zo
tot een vrii wezenlijk antwoord op je vraag.'
Zondag zt november, 14.ao uur, Ned z. Herhaling: zaterdag z7 november, og.jo uur. Ned

t

zon 7 november ETNDELOOS BEWUSTZTJN
l4.oo uur, NED 2
herhaling zat 13 noy
09.3O uur,

NED 2

Reg e

& scenario:

l\y'ark Verkerk

/

Cindy Wielders, Pau Derks en Bart Sikken

tie: Anne-Berthe van Chastelet-Emmen

O 2oro

Lengte: 58 min.

nret: Pirn van Lommel, Raymond Moody, Carlo Leget, Joke Endedijk-van der Jagt,

/

/ camera: Mark Verkerk en Rend Heijnen / montage: jos Driessen /

e ndredact e: Eabeth M. VanLoo

/

uitvoerend producent: Ton Okkerse

redac-

/

El\4S FILMS/Boeddh stische Omroep

ln zooT publiceerde cardioloog Pim van Lommel zijn boek Eindeloos Bewustzijn. Het resultaat
van twintig jaar wetensch appelijk onderzoek naar mensen die klinisch dood waren en een
bijn a-doodervarin g meemaakten. Een ingrijpende ervaring die bij sommigen de manier
waarop ze over leven en dood denken radicaal verandert.
ln de film wordt aan de hand van getuigenissen van vier zeer verschillende mensen verkend
hoezeer een bijn a-dooderva ring iemands leven verandert. Hoewel deze mensen ieder hun
eigen unieke ervaring hebben beleefd, zijn er aspecten die ze met elkaar delen: ze zijn
minder bang voor de dood, tonen minder interesse voor uiterlijke en materiEle zaken en ze
voelen zich ddn met de natuur. Het verandert mensen blijvend.
Daarnaast zien we onder andere Van Lommel, moraaltheoloog Carlo Leget en Raymond
Moody, de Amerikaanse psycholoog en filosoof die in r975 de bijna-doodervarin g in de openbaarheid bracht met zijn bestseller Life After Death.
Cindy Wielders

zon 7 november TH E DIRECTORS
23.45 uur, NED 2
herhaling zat 13 nov
o8.3o uur,

NED 2

Ceotge Schouten

Regiet Ceorge Schouten

/

dactie: Eabeth M. VenLoo

Lengte: 6o min.

camera: Bernd Wouthuysen

/

/

audrom xage: Peter Warnier

geluid: Martiin van Haalen

/

/

montage: Vera Jong

producent: Rend Mendel/lnterakt

/

/ eindre-

@ 2oro in coproductie

met de Boeddhistische Omroep Stichting

ln r 984 richtten Ate de Jong, Dick Maas en Ceorge Schouten The Directors oP, een band van
speelfilmregisseurs. Later sloten zich meerdere regisseurs aan plus acteurs, actrices en
zangeressen. De documentaireThe Directors volgt de bandleden thuis, op filmsets, bil repetities en optredens. Het is een verhaal over vriendschap, tegengestelde Persoon liikheden,
ouder worden, ambities en illusies. Anekdotes en archiefbeelden zorgen voor een soms hilarische terugblik op het leven van de filmvrienden. De tijd is mild geweest voor hen. ledereen
kent of kende succes. Om alles op scherp te zetten wordt besloten een eigen nummer te
maken dat later op de begrafenis van een bandlid zal worden gespeeld.
De band The Directors bestaat uit: regisseu r/ prod ucent Ate de Jong, regisseu r/ Prod ucent
Dick Maas, regisseur Hans Scheepmaker, sounddesigner Peter Warnier, regisseur George
Schouten, acteur Huub Stapel, regisseur Esmd Lammers, actrice Maja van den Broecke,
za ngeres/actrice Monique Klemann van Lois Lane, regisseur Nouchka van Brakel,
za n geres/prod uctiem an ager Leslie Doornik en regisseur en manager Dorna van Rouveroy.

Mohique Klefioah

zon 21 november SPEL VAN VERANDERING
3.50 uur, NED 2
herhaling zat 27 nov
r

09.35 u ur,

NED 2

Regie:

loop van W jk

/

Soyeux, lan M. Tromp
Jan Thieme

/

presentatle: Rifka Lodeizen

/ camera: Hans

Ravensbergen, Peter Ranziin, Ricky Kramer

beeldtechnicus: Daan Thieme

Jesper Buursink

/

/

Lengte: 50 min.
met: Erik vat Ptaag, Cemma Pappot, Francine van Dam, Eric

/

ge

uid: Lars Hocks / licht: Ernst-

producent: Molenwiek Film, Bonanza Films

eindredactie: Eabeth M. VanLoo

Buitenplaats Sparrendaal, Jaap Roggenveen

/

/

/

productie: JB Macrander,

bureauproductie: Danielle de Braber-Suijk

/

met dank aan:

/ O 2oro Boeddh stische Omroep Stichting
het Tra nsform aties pel. Vier deelnemers nemen plaats rond

Spirituele spelshow gebaseerd op
een bordspel om onder leiding van een spelleider tot een antwoord te komen op een
persoonlijke, oprecht gevoelde vraag. Actrice Ri{ka Lodeizen presenteert het spel, en vraagt
de deelnemers naar hun ervaringen.
Zie de voorpagina van deze BOSwijzer voor meer informotie.

zon 27 november ONS SAL ALTYD VRIENDE BLY
24.35 uur, NED 2 (wE zULLEN ALTTJD VRTENDEN BLTIVEN)
herhaling woe 24 nov
via de kabel: THEMAKANAAL
HOLLAND DOC24

Regie/scenar o: Hans Busstra
Kraaijeveld

/

/

Lengte: z5 min.

met: Kobus Dippenaar, Madoda Michael Khambule, Elina Sangweni

geluid & nabewerking: Daan Arens

producent: Koen Barnhard, Sabine Smits

/

/

rrontage: Pelle Asselbergs

eindredactie: Babeth M, VanLoo

/

/

muziek: Sean Winters

/

camera: Job

/

uitvoerend

mede mogelijk gemaakt met steun van:

Voor exacte uitzendtiid:

Boeddhist sche Omroep Stlchting, Eyeworks Film en TV Drama, Holland Harbour, South Africa Tourism, Cam a Lot,

WWW.HOLLANDDOC.NL

AVP.

/ O 2oro AHK/ NFTA
Na een gelukkige jeugd als zendelingszoon in Zuid-Afrika groeide regisseur Hans Busstra vanaf

zijn achtste op in Nederland. Daar stuitte hij vaak op onbegrip over zijn afkomst en maahe hij
kennis met een wereld waarin het geloof in Cod heel wat minder vanzelfsprekend was dan in
Zuid-Afrika. Nu keert hij terug om als volwassene nog eens een blik te werpen op zif n .jeugd. ln
ontmoetingen met bijzondere personen en plekken uit zijn jeugd zoekt hij niet zozeer naar
antwoorden maar eerder naar hernieuwing van vriendschap en naar innerlijke rust.
'Ons sal altyd vriende bly'was het zinnetje dat Busstra als achtjarig jongetje zei tegen Oom
Kobus, een bevriende, oude Afrikaanse boer met een onwankelbaar geloof in Cod. Busstra
deed hem deze vriendsch a psverklarin g vlak voordat hij op het vliegtuig naar Nederland
stapte. Zelf was hij het bijna vergeten. Oom Kobus niet, zo blijkt wanneer hij hem nu, na
twintig jaar opzoekt.

Oom Kobus en Hans Bu\stn

NIRVANA:

..'

woe 17 nov N IRVANA
2o.oo uur, via de kabel Empowerment
TH EMAKANAAL SPtRtT24

zo.oo

uu r, on line
WWW.SPlRlT24.NL

Het thema van deze uitzending is 'Empowerment', wat tevens de rode draad was die door
het Buddhist Film Festival Europe 2oro liep. Een verslag van deze succesvolle editie van het
B

FFE.

herholing zat 20 nov Daarnaast tonen we een film waarin Empowerment een rol speelt: Vrouwen en het Boeddhal7.oo uur, via de kabel potentieelvan Babeth M. VanLoo uit 2oo8. Sinds jaren ondersteunt de Dalai Lama de positie
TH E MAKANAAL SPlRlTz4
'r7.oo uur, online WWW.SPlRlTz4.N L

van vrouwen binnen het boeddhisme en dan met name boeddhistische nonnen, die om
dezelfde rechten en status vragen als monniken. ln Hamburg werd hierover in zooT een
grote conferentie georganiseerd met tientallen wetenschappers uit Azie, Europa, China, de
VS en Australid en een groot aantal nonnen en vooraanstaande vrouwen uit de verschillende
tradities. Zif deelden hun mening en kennis over het belang van gelijke rechten.

HOE TE BEKIJKEN
Zit Spiritz4 in uw kabelpakket? Dan kunt u het op televisie bekijken. De uitzending
bekijken op www.spiritz4. nl, maar alleen op het hierboven vermelde tijdstip.

t

zot 6 nov
5.oz - r 6.oo u

DE ZEVENDE HEMEL

Khandroma Kunzong

Wangfio

SKY DANCER
De docu mentai re Sky Dancer van de
Amerikaanse regisseur Jody Kemmerer, vorige
maand vertoond tijdens het BFFE in
Amsterdam, is een portret van Khandroma
Kunzang Wangmo. Deze n iet-a lledaa gse,
vrouwelijke Tibetaanse lama neemt volop
deel aan het moderne leven, maar staat ook
in een oeroude traditie van Tibetaanse leermeesters.
ln de serie'Bij nader inzien'gaat Han de Wit
een aantal vooronderstellingen met betrekking
tot boeddhisme te lijfi in deze tweede aflevering toewijding aan de leraar. Wat wordt eigenlijk van een leerling verwacht) En wat van een
leraar?

Een reportage over Sidhadorp in Lelystad, de
TM-gemeensch ap waar men probeert

is ook live te

spirituele ervaringen en overtuigingen in de
pra ktifk om te zetten.
Verder: de column van Ananda Olande

zon 7 nov DE GROTE ESTAFETTE
22.30
DE

I\I

23.oO u
IDDENWEC

-

KWESTIES VOOR LERAREN (z)
Nederlandse leraren stellen vragen aan elkaar

in een reeks tweegesprekken die de vorm van
een estafette heeft. ln deze aflevering is Jiun
roshi van zencentrum de Noorderpoort aan
de beurt om de vragen te stellen. Jotika
Hermsen van Sangha Metta geeft antwoord.
liun

r

Roshi

zat Ij nov
- r 6.oo u

5.oz

DE ZEVENDE HEMEL

RADIO
veruolg pag 6

SANFORD BIGGERS
ultimediakunstenaar Sanford Biggers uit
New York crederde met dansproiecten uit
achterstand swijken een mix van inzichten,
iconografie en Afro-Amerikaan se straatculM

-.---

DE POORTLOTE POORT

en de wisselwerking met hiphop.
ln de boekenrubriek aandacht voor de Nederlandse vertaling van de zenklassieker De
pooftloze poort. Deze verzameling koans,
Mumonkan geheten, is van commentaar
voorzien door de Japanse zenmester Yamada
YA

MADA l(OUN

.-

zon 27 nov MARISKA STEVENS OVER RELIGIE

tuur. Een gesprek over kunst, zenboeddhisme

22.30

-

23.OO u

DE MIDDENWEC

Ook aan de orde komt de vraag of de westerse psychologie toepasbaar is op mensen

Elke week weer opnieuw een spirituele erva-

uit het Verre Oosten.

r

zat 27 nov MICHEL DIJKSTRA: DE KUNST
5.oz - r 6.oo u HET LOSLATEN

DE ZEVENDE HEMEL

Verslag van de themadag over boeddhisme
en maatschappelijk engagement, vorige

maand bij ,fewel Heart in Nijmegen. Paula de
Wijs (Tibetaans), Henk Barendregt

Poula de Wijs

r

(Vipassana) en Ton Lathouwers (Ch'an)
gingen onder leiding van Frances Nijssen in
discussie over het thema.

zat 20 nov DRIE LEERM EESTERS
5.oz - r 6.oo u Naar aanleiding van de verschijning

DE ZEVENDE

H

EMEL

van het
boek Socrates, Jezus, Boeddha: drie leermeesters
van de Franse filosoof en god sdien stwetenschapper Fr6d6ric Lenoirwerd deze maand
een interactief debat georganiseerd. Huub
Oosterhuis, Joep Dohmen en Han de Wit
werden bevraagd over hun liefde voor
Socrates, Jezus en Boedd ha.
leder laar reist de Amerikaanse zenmeester
Bernie Classman met een groep naar
Auschwitz om er te mediteren. De r4e retraite
vindt plaats in november. Olaf van Kooten
ging in zoo8 mee, voor zijn vader, zoals hij
zelf zegt. Ondanks twijfels over de kwestie of
je Auschwitz wel moet gebruiken als instrument op je pad naar verlichting.

VAN

'De kunst van het loslaten' is de ondertitel die
de jonge Croningse filosoof Michel Dijkstra
meegafaan zijn pas verschenen boek
Zenboeddhisme. Een gesprek over het hoe en
wat.
De in lndonesid geboren Adi lchsan beoefent
al sind r98z vipassanameditatie en geeft les
in de tempel aan de Sint Pieterspoortsteeg in
Amsterdam. Hii vertelt over zijn beweegredenen en over de obstakels die je bil de beoefen ing kunt tegenkomen.
Boeddhisme staat erom bekend dat mensen
met verschillende levensbeschouwingen zich
er in kunnen vinden. Je hoeft je eigen overtuiging vrijwel niet te wijzigen als je daarnaast
ook boeddhist wilt zijn. Een vrijmetselaar
vertelt over zijn meer dan oppervlakkige
belangstelling voor het boeddhisme.
Verder: de column van Tom Hannes

zon 28 nov BRUNO MERTENS EN TIDORP
22.30

-

23.OO u

DE MIDDENWEC

Beeldend kunstenaar en architect Bruno
Mertens (r9r4-zoro) werd vooral bekend als
oprichter van Tidorp, een leef- en werkgemeenschap op boeddhistische grondslag,
gevestigd in een groepje caravans in een oude
boomgaard bij Haamstede. Twintig jaar lang
bleef Tidorp bestaan, totdat Mertens in r994

ln het project'Zen en Polyfonie'van
Ensemble Polyfoon o.l.v. Lieven Deroo

versmelt de mystiek van het zenboeddhisme
met de fragiele schoonheid van de vocale
polyfonie. Een gesprek met componist Luc
Nyushin de V/inter en initiator Johan Ceerts.
Verder: de column van Lam Ngo

en

Mariska Stevens benadert dit verschi,insel
vanuit een etno-psychologisch perspectief.

zon 74 nov IS BOEDDHISME MEER DAN
22.30 - 23.OO u M EDITATIEI
DE MIDDENWEG

ln hoeverre zijn religies als boeddhisme

taoisme cultureel bepaald en in hoeverre
behouden ze hun identiteit als zij in het
Westen worden geadopteerd? Antropoloog

Kou n.

ring op telkens weer een andere plek in
Nederland. Dat is in het kort waar de
Spiritbeurs voor staat. ls het echte spiritua liteit of s u rrogaat)
Verder: de column van lotika Hermsen

EN CULTUUR

Bruno Mcrtcns

naar Nieuw Zeeland verhuisde. OudTidorpelingen en vrienden van Mertens
vertellen over de opkomst en de teloorgang
van het tot nu toe enige utopisch-boedd histische experiment in Nederland.

MICHEL DINGARTEN NIEUWE VOORZITTER

Programmablad voor Vrienden
van de BOS

IN HOUD

Michel Dinganen (tg7o) volgt vanaf oktober zoro Cijs ten Kate op als bestuursvoonitter van de
BOS. Vanuit een antroposofsch /theosofsche achtergrond is hij onder ondere via het werk van
2,3 Spinoza bij het boeddhisme terecht gekomen. Hij werkte afwisselend bij het Rijk en in het bedrijfs3 leven op het gebied van human-resourcesmanagement, verander- en innovatiemanagement,
3,4 kennis en kwaliteitsmanogement en was voorheen 5 jaar bestuurslid bij de BUN. Hi Seeft zijn visie
op de toekomst van de BOS:

Michel Dingarten

I

Programma televisie
Programma N irvana
Programma radio

to jaar BOS en een u itzendconcess ie tot 2or5! Deze zeer mooie
verdienste van achterban, medewerkers, vri.fwilligers en bestuur is
het afgelopen jaar zoro terecht herdacht en goed gevierd.
Mind slLife lnstitute
r t december is er in Utrecht een
cursus over het Amerikaanse Mind
Q Life lnstitute, gegeven door Dr.
Paul van der Velde. Het instituut
onderzoekt de relatie tussen

spiritualiteit en wetenschap.
www.fi losofi e-oostwest.n
nte r nali
Festival
I

on

aal

uth

ln Schloss
Heinsheim
in het
Duitse Bad

----Z

Michel Dingarten

Bestuurlijk ligt het zwaartepunt daarmee op onze toekomstige positionering en navenante
consoiidering binnen het medialandschap die recht doet aan onze kwaliteit, waarden en
potentie. Momenteel onderzoeken we met andere omroepen de verschillende opties voor

I

Bu d dhist Yo

Tegelijk is zoto het jaar waarin de publieke omroep stevig in beweging is geraakt. Gevoed door de eco nomisch-fi n anci€le crisis maar
ook door een nieuw politiek klimaat dient het aantal omroepen in
hoog tempo in te dikken van 22 tot 8 om roeporgan isaties waarbil
met name uitgegaan wordt van meer efticiEntie.

Rappenau

wordt van

27 december tot en met r januari het
Buddhist Youth Festivol gehouden,
met dit iaar als thema 'Peace
within, peace in the world'. Voor
informatie en opgeven:
budd histyouth project.org

Zen and War'in de prijzen
Zen and War, een film van de BOS,

samenwerking en groei.
Maar ook in groter verband heeft de BOS haar toegevoegde waarde de afgelopen to jaar
ruimschoots bewezen. De BOS staat als kleine publieke omroep voor een rijk zelfverant.
woord geestelijk leven, gericht op waa rheidsvind ing, het vrij maken van menselijk potentieel
en het doorprikken van gehechtheden en storende illusies. Ervaring leert dat een dergelifke
houding bijdraagt aan de waardering van leven, een n iet- normgestu u rde compassievolle
houding en de vermindering van agressie, onnadenkendheid en lilden. Tegelijk zijn dit zogenaamde moeilijk te realiseren waarden omdat zij discipline, moed, geduld, doo rzettingsvermogen, kortom: energie vragen om alert te blijven op de impulsen van buiten en van
platvloers egoisme.

Als publieke omroep biedt de BOS daarmee een weliswaar energievergend, maar in haar aard
helend, verrijkend en non-thelstisch tegenwicht tegen armoedig vermaak, kickinflatie,
ressentiment en kleinheid van geest. Daarmee is zij niet elitair maar toont zii eenvoudigweg
de rijkdom en praktische realiseerbaa rheid van menselijk potentieel. Heel efliciEnt lijkt me.
Een mooi lichtfeest en alvast een waardevol

heeft de SIGNIS award ger/onnen

op het Religion Today Film Festival
in Trento, ltalid.

M ich

el

D i n go

ft en,

voo

rzitter

2ou gewenst.

zon 19 december LUCIA RIJKER EN DE KRACHT VAN STILTE
23.30 UUr, NED 2
herholing zat r jan
o9.'ro uur,

NED 2

Regie: Ceorge Schouten

/

met: Lucia Rijker, Frans Zwartjes, Esther Apituiey, Dick de Boef, Monique Pohlen, Peter

Gramberg, Nathalie Bruys, Tenkei Coppens Roshl
montage: Chr s Teerink

/

Lengte:58min.

/

eindredact e: Babeth M. VanLoo

geluid: N4artijn van Haa en

sound design: Nardivan Dijk

/ archieffragmenti

/

NOS

muziek: George Schouten

/

/

/ camera:

Bernd Wouthuiisen

kleurcorrectie: Noortje Terra

met dank aan: Het Concertgebouw, PFCz Envelopment

/

/
BV,

Manu Hartsuyker / O 2oro een Boeddhistische Omroep Stichting Productie
www. boedd h istisc heom roep. nl/lucia-riiker-e n-de-kracht-va n-stilte
Wat hebben een violist, een geluidskunstenaar, twee vrienden die tuinen ontwerpen en een
zenmonnik met elkaar gemeen? Bij allemaal speelt stilte een grote rol in hun dagelilks leven.
Lucia Rijker ontmoet hen tijdens haar onderzoek naar de verschillende facetten van stilte.
Altvioliste Esther Apituley laat Lucia ervaren wat stilte in het Concertgebouw met ie doet.
Filmmaker Frans Zwartjes licht de zeggingskracht van zijn dialoogloze films toe. Naar aanleiding van de'damschreeuwer'wordt de breekbaarheid van stilte belicht. lT-compagnons
Monique Pohlen en Peter Cramberg vinden balans in hun leven door stilte in tuinontwerpen
te zoeken. Celu idsku nstena res Nathalie Bruys verbeeldt de stilte, en zenmeester Tenkei
Coppens Roshi laat weten dat hij pas via zijn leermeesters diepere lagen van stilte heeft

Lucio Rijker en Frons Zu,lartjes

bereikt.
Rijker verblijft uiteindelijk lange tijd alleen en probeert er achter te komen welke wijsheid en
kracht de stilte haar schenkt.

woe 22 decembe r PROFIEL: HERMAN WI,FFELS,
21. 15 uur, NED 2 DENKER VAN DE ZTE EEUW
herhaling din 4 ja n
1O.2O UUr, NED 2

Lengte:35 min.

/ met: Herman Wl,ffels, Sylvia Borren, Jan Jaap de Graeff, Jan Kienhuis, Bart
Krouwe,
Andrd
Rouvoet,
Herr.a
van
der Weide / e ndredactie: Babeth M. VanLoo / geluid: Benny lansen, Mark
lan
Witte / O zoro een Boeddhistische Omroep Stichting productie
Regie/camera/moatage: Alexander Oey

www. boedd h istisch eo m roep. n l/h erm a n-wijffels
Na zijn functies bij de Rabobank, De SER en de Wereldbank heeft Herman Wilffels zich volledig aan duurzaamheid gewijd. Wijffels is prominent lid van het CDA maar bekleedt op dit
moment geen openbare functie en voelt zrch daardoor vrij om zijn gedachten over de wereld
te uiten. Dit doet hij onder andere bij de internationale denktank The Worldcon nectors, die
buiten de gevestigde instituten adviezen formuleren die ze aanbieden aan overheden en het
bedrijfsleven.
Aan de hand van interviews met Wijffels zelf , maar ook met ziin echtgenote, Herma van der
Weide, studievriend Jan Kienhuis, ex-collega bij de Rabobank Bart,lan Krouwel, medevoorzitter van The !(/orldco n necto rs Sylvia Borren,voorzitter natuurmonumenten Jan Jaap de Craeff
en politicus Andrd Rouvoet krijgen we een beeld van een gedreven individu dat zich niet
zelden in de contramine begeeft.

din z8 december BEWUST UNIVERSUM
6.05 uur, uro z
herhaling zat E jan
t

09.35 uur,

NED

Regie/camera/geluid: David Cherniack
Waning, Ana Lorena Gonzales

/

/

Lengte: z6 min.

met: B. Alan Wa lace Ph.D., Malcolm Huxte( Wesley St. Cla

eindredactie/uitvoererd producent BOS; Babeth l\4. VanLoo

/

r,

Adellne Van

uitvoerend producent

2 ONE: The Body, Mind, and Spirit Channel:loan lenkinson / een co-productie van: David Cherniack productions /

@

2oro David Cherniack Productions/ BOS

www.boedd h istischeomroep.nl/bewust-universum
De natuurkundige B. Alan Wallace probeert een brug te slaan tussen het 25oo iaar oude boed'
dhistische gedachtegoed en de moderne natuurkunde, neurologie en psychologie. De kernvraag
in zijn werk is of ons bewustzijn net zo concreet aanwezig is als tijd en ruimte. !(anneer dat
aantoonbaar zou zijn, zouden we onszelf niet langer zien als geisoleerde eenheden, gescheiden
van onze omgeving, maar als delen van een geheel, verbonden met alles,
Wallace heeft een doctoraat in vergelijkende godsd ienstwetenschap en is voormalig boeddhis-

tisch monnik en kluizenaar. Nu is hij een dharmaleraar die wereldwijd lesgeeft. ln zijn visie zijn
oosterse en westerse religies integraal en tijdloos verbonden met het gehele universum. ln
deze film begeleidt hij een groep tijdens een acht weken durende retraite in Thailand.
B. Alon Wallace

NTRVANA: woe

1,5 dec. N IRVANA
2o.oo uur, via de kabel
THEMAKANAAL SPIRIT24

20.oo uur, online
WWW.S Pl

R

ln het kader van het thema 'Voedselverspilling' twee recente TV-uitzendingen: De afvalshow
en de documentaire Taste the Waste.

1T24. N L

herhaling zot 18 dec De ofvolshow
r7.oo uurr via de kabel
TH EMAKANAAL

r7.oo uur, online WWW.S

Pl

S P

lR

lTz4

RlTz4. N L

Een talkshow over het voedselproblee m, gepresenteerd door Bas Westerweel. ln de show
discussi6ren consumenten, politici, retailers en vertegenwoo rd ige rs van voed selorga n isaties
over de centrale vraag: 'Hoe kunnen we de voedselverspilling met twintig procent verminderen rond zor 5 )'

Taste the Woste
Nederlanders gooien per jaar 2,4 mrljard euro aan voedsel weg. Waarom worden de hoeveelheden weggegooid voedsel steeds groter? Taste lhe Waste teist over de wereld om te laten
zien hoe voedselverspilling plaats vindt, maar ook wat we er aan kunnen doen.
Bekijk de website ta stethewaste.

n

I

HOE TE BEKIJKEN
Zit Spiritz4 in uw kabelpakket? Dan kunt u het op televisie bekijken. De uitzending
bekijken op www.s piritz4. n l, maor alleen op het hierboven vermelde tijdstip.

zat 4 dec ROHATSU IN
1

5.O2

-

16.00

DE ZEVENDE

H

E]\,4

u
EL

LEIDEN
Op 8 december wordt in Japan de dag van de

verlichting van de Boeddha gevierd met een
nachteliike wake vol intensieve meditatie.
Ook Nederla ndse zencentra organiseren
Rohats u-retraites. Zeshin van der Plas van
Suiren-ji geeft tekst en uitleg.
Boeddhisten offeren wierook en geld. Ze knie-

Hermsen aan de beurt om de vragen te
stellen. De antwoorden komen van Kaye
Miner van het Maitreya lnstituut.
Jotika Hermsen

zat
r

5.oz

-

11 dec WORLD PEACE

r6.oo

waarom)
Verder: de column van Ananda Olande

zon 5 dec DE GROTE ESTAFETTE -

-

23.OO u

DE MIDDENWEC

u

DE ZEVENDE HEM EL

len en buigen voor levensgrote boeddhabeelden. Maar de Boeddha is geen godheid
en beschikt niet over boven natu u rlijke
krachten. Dus aan wie wordt er geofferd en

22.30

is ook live te

KWESTIES VOOR LERAREN (3)

Boeddhistische leraren bevragen elkaar in een
serie tweegesprekken die de vorm van een
RADIO
estafette heeft. ln deze aflevering is Jotika
vervolg pag 6

IS POSSIBLE

Rients Ritskes van zen.nl over de actie 'World
Peace is Possible'. Op zo oktober verscheen
de single (plus videoclip) We Are One,
waaraan werd meegewerkt door popmuzikanten als Ton Scherpenzeel en Cindy
Oudshoorn van Kayak, rapper Ceoffr G. en
drummer Hans Eijkenaar, bekend van onder
meer Candy Dulfer en Anouk.

ln de boekenrubriek bespreekt Nico Tydeman
Waarover ik praat als ik over hardlopen praat
van de,lapanse schrijver Haruki Murakami. ls
er een verband tussen zen en hardlopenl
Verder: de column van Jotika Hermsen
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Zenju Eorthlyn Manu.l

orgaandonatie vanuit boeddhistisch perspectief: enerzijds gaat het om het belangrijkste
dat je als mens kan weggeven, anderzijds
wordt het als schadelilk beschouwd voor het
reincarnatieproces.

Een portret van de Afro-Amerikaan se

zenpriesteres Zenju Earthlyn Manuel.
Gekweld door onbeantwoorde levensvragen
trok ze de wereld in en kwam in contact met
het boeddhisme. Als dharmaleraar blijft ze
vragen stellen bi.l de spirituele beoefening en
de tradities van het zenboeddhisme. Met
haar trommel wil ze allen die verbonden zijn
door het lijden, ongeacht ras of sekse, wakker

r

zat 25 dec ONDANKS BOEODHA'S
5.oz - r 5.oo u VERLICHTING

OE ZEYEN DE H EMEL

schudden voor Boeddha's leer.
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zat t8 dec DE KRACHT VAN EEN OPEN VRAAG
r 5.oz - r 6.oo u
ln haar boek The Power of an Open Question
DE ZEVENDE HEMEL

Elizabeth Mattis

Ilangysi

geeft Elizabeth Mattis-Namgyel aan hoe een
zinvol leven te leiden te midden van de veranderlijkheid van wereldse zaken. Met haar
heldere en begrijpelijke taal behoort zij tot
een nieuwe generatie boeddhistische leraren
van westerse komaf, die niettemin stevig
geworteld zijn in het Tibetaans boeddhisme.
Overal ter wereld komen kinderen voor die
zich vorige levens herinneren, ook in Europa.
Onderzoeker Eriendur Haraidsson uit lJsiand
bespreekt de verifieerbaarheid van zulke
herinneringen, maar geeft ook psychologische, religieuze en culturele verklaringen.
Ooit was Tibet - het land dat nu vooral
geassocieerd wordt met de vredesboodschap
van de Dalai Lama - het toneel van bloedige
dieroffers. Waar kwam dat gebruik vandaan
en hoe is het veranderdl
Verder: de column van Lam Ngo
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Maridlle Hageman verliet huis en haard om in
Nepal, in de nabijheid van de Franse monnik
Matthieu Ricard, verlichting te vinden. Groot
was de teleurstelling toen ze in een
wespennest van jaloerse vrouwen terecht
kwam. Een gesprek naar aanleiding van haar
boek Overal Boeddha's
verlichting bereikte.

-

En hoe ik geen

Op r3 juliworden in heel Japan overal vuren
ontstoken, opdat de zielen van overledenen
hun wereldse huis terug kunnen vinden.
Japanoloog en shingonpriester Henny van der
Veere brengt zelf ook vuuroffers en legt de
betekenis ervan uit.

Antropoloog Bert van Baar over de vele
mogelijkheden om te offeren in het Tibetaans
boecjdhisme. Als je iets nieuws hebt
aangeschaft, kan je het eerst aanbieden aan
Boeddha alvorens het zelf in gebruik te
nemen. Wierook of kaarsjes en zelfs een
zonsondergang - alles kan gebruikt worden
als offergave.
Verder: de column van Tom Hannes
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Eind zoog bleek dat regisseur en schrijver

Meer dan tien jaar geleden benam de vader
van Dominique, Alex en Stephan Peters zich
het leven. De gevolgen zijn nog steeds merkbaar, zij het als steeds kalmere rimpelingen.

Codfried Beumers dringend een nieuwe lever
nodig had. Celukkig kwam er snel een
beschikbaar en inmiddels maakt hij het goed.
Hoe is het om van zo'n kostbaar geschenk
afhankelijk te zijnl Paul van der Velde, docent
boeddhisme en vriend van Beumers, belicht

Alex en Stephan lazen onafhankelijk van
elkaar Het Tibetaanse Boek van Leven en
Steruen en meldden zich bij Rigpa. Dominique
las het boek ook, maar'meer als een
filosofie', zoals ze zelf zegJ. Cesprekken over
leven en sterven als boek en als ervaring.
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