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Filmmaker Jeroen van Velzen groeide op in heel wat verschillende landen. Op zijn zestiende
zat hij op een Engelse kostschool. Enkele jaren daarvoor leefde hij nog in de Keniaanse
visserscommune !(asini. 'Het contrast', zo vertelt hij, 'had niet groter kunnen zijn. le had de
kou, de regen en de strenge regels van het Engelse kostschoolleven aan de ene kant, en de
warmte en de magie van Kenia aan de andere. Engeland en de regels vertegenwoord igden
voor mil "het kwaad". Kenia was juist magisch en stond voor "het goede". lk was er - bijna

letterlijk

als een vis in het water.'

ln Wasini voelde Jeroen zich voortdurend gevoed door de'verhalen waarin de bomen, de
rotsen, de grotten en de kleuren van het landschap centraal stonden. Rondlopen in die
omgeving bracht die verhalen letterlijk tot leven, het voelde als een droomwereld. Van alle
plekken waar ik heb gewoond is Kenia de plek waarnaar ik het meest teru gverla n gde.' Vooral
een oude visser, die hem graag vertelde over haaien en zeegeesten, had ziin hart doen smelten. Geen wonder dat hij, jaren later, als filmmaker begon te zoeken naar manieren om de
droomwereld van ziin jeugd op beeld van te
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Spiritualiteit
Veel mensen hebben behoefte aan

inspiratie en zingeving. Men zoekt
naar een beter evenwicht tussen
materiEle welvaart en geesteliik en
lichamelijk welzijn. De Maand van
de Spiritualiteit sluit aan bii deze
groeiende behoefte. Deze keer is
het thema Stihe. En dat is dan ook
het thema van het iaarlilkse essay,
deze keer geschreven door fan
Mulder. Verder is er de verkiezing

van het beste spirituele boek van
2012, en een grote hoeveelheid
activiteiten. Luister op 5 |anuari
naar ons radioprogramma
Hemelsbreed, met daarin een
interview met Jan Mulder over zijn
essay 'Doodstil'.

maandvandespiritualiteit nl

Vier vormen van lijden op

Spirit z4
Het nieuwe jaar betekent natuurlijk afscheid van het oude en
geboorte van het nieuwe. Op
Themakanaal Spiritz4.nl zijn de
eerste week van januari BOSdocumentaires over de vier
vormen van lilden - geboorte,
ziekte, ouderdom en dood
zien.

-
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ln zijn documentaire Wavumba - zi1 die naar vis
ruiken,is van Velzen daar eindelijk in geslaagd.
Aan het verbeelden van de Keniaanse magie ging
een lange zoektocht vooraf. ln de film zouden
verschillende bewoners over hun geloof in de
geestenwereld vertellen, maar Jeroen zocht heel
specifiek naar een goed hoofdpersonage, iemand
die deze verhalen ook belichaamde. Toen hij de
oude visser Masoud Muyongo leerde kennen, wist
hij het meteen: dit is een schot in de roos.
'Masoud leek op de oude visser die ik als kind
had gekend. Hij doet alles nog met de hand,
maakt vissersliln van bomen en roeit kilometers
op een dag. Dat tijdloze gevoel was voor mij
belangrijk. lk wilde laten zien waar deze mensen
al eeuwen in geloven, los van de moderne tijd, die
daar natuurlijk ook voelbaar is. Masoud gelooft
niet zo in dingen makkelijker maken.'
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Moho mmed lvlasoud MuFnCo

ln de fiim, die we uitzenden op r3 ianuari, is goed te zien hoe verweven Masoud is met ziin
omgeving, de kringloop in de natuur en de grillen van de seizoenen. 'Voor Masoud is alles
met elkaar verbonden. Ook al heeft hij zo zijn menselijke kleine trekies, hij bezit ook een
wijsheid en de drang om die te delen met de jongere generaties. Daarin herken ik een boeddhistische levenshouding. ln de film werk ik toe naar het gevoel dat er een spirituele band is
tussen mens en natuur en dat je je daar aan moet overgeven. Bij Masoud zie ie dat heel
duidelijk. Zeker wanneer ie in een maanloze nacht in een bootje op zee zit, en Masoud met
een fakkel op zijn oude benen door de zee waadt en een zeeslang doodt. Op zo'n moment
heb je het gevoel dat alles mogelijk is.'

zon 13 Jan

i4.oo uur,

herholing zat rg jan
09.3O uUr, NED
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zij die naar vis ruiken

Lengte: 6o min.
Jeroen van Velzen groeide op in Kenia waar hij vertrouwd raakte met verhalen over haaien en
2 zeegeesten die een oude visser hem vertelde. Het geloof in bovenaardse krachten verdween
naarmate hij ouder werd, maar Van Velzen bleef verlangen naar de onbevangen manier
waarop hij vroeger in het leven stond en naar de magie die alles kleur gaf.

NED 2

Daarom keert hii terug naar het land waar hij opgroeide. Op het koraaleiland Wasini ontmoet
hij de oude visser Masoud Muyongo en zijn kleinzoon en vaste hulp Juma. Masoud hoopt
nog steeds een grote haai te vangen, zoals hem dat lukte toen hij fong was. Hoe lang hij ook
zonder vangst bli,ft, hii blijft geloven dat het hem de volgende dag zal lukken. Tussendoor
horen we verhalen van vroeger. Oude mensen vertellen over een bijna verdwenen magische
wereld van zeegeesten, bedreigingen en mythische oude vissers.
Op de laatste dag samen laat Masoud het heilige eiland Mpunguti zien. Daar realiseert Van
zit in de eenvoud. Een wereld waarin Masoud en
jacht
generaties voor hem
maken op het onmogelijke. ln alle rust en met vertrouwen in eigen

Yelzen zich dat de magie van deze wereld

kunnen.
Regre: Jeroen van Ve zen

bosrtv.nl/wavumba
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SYNCHRONICITEIT
beiekenisvoi ioevai

Lengte: 60 min.
Soms voelt een gebeurtenis zo toevallig en toch zo gepast dat je de neiging hebt er een
diepere betekenis in te lezen. De psycholoog Carl Jung noemde dit soort opmerkelijke toeval-

ligheden'synchroniciteit'.
jan van Diederen maakte er een documentaire over. Hij volgt de Franse kwantumfisicus
Frangois Martin. Ooit begonnen als'hardcore'natuurkundige, nu een bevlogen aanhanger
van syn ch ron iciteit. Dergelijke voorvallen, weet Martin goed genoeg, zijn misschien te ver.
klaren vanuit droge kansberekening. Maar hun onverwachte karakter en de verrassende
schoonheid nodigen wel degelijk uit tot verwondering. Voor de ontvanger ervan kunnen zulke
momenten bovendien concreet een diepgaand en positiefeffect teweegbrengen.
ln de film trakteert Martin de kijker op verhalen uit zijn eigen koker met betekenisvol toeval.
Hij gaat ook in dialoog met de Tibetaanse monniken van het boeddhistisch instituut KagyuDzong in Parijs, op zoek naar de relatie tussen synchroniciteit en boeddhisme.
De zoektocht wordt afgewisseld met verhalen van mensen met bijzondere en soms bizarre

ervaringen. Zoals die van het Britse meisje Laura Buxton, dat op wonderlijke wijze een naamen leeftijdgenoot ontmoet. Of het relaas van een Franse poppenspeler die op het dieptepunt

van zijn writer's block zomaar een scenario vindt op straat.
e lan Diederen
bo s rtv. n l/syn ch ro
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Zen bosonen
Amber bezoekt voor Bodhitv een lezing van zenmonnik en natuurkundige Vincent Vuillemin
Keisen over het Higgsveld, en hoe dit te maken heeft met vorm en leegte in het zenboeddhisme: 'Stel je voor:,je bent op een feestje waar ineens een grote beroemdheid zijn intrede
doet. De ruimte waarin het feestje plaatsvindt is het Higgsveld. Jij en alle andere mensen
samen zijn de Higgsbosonen, en die grote beroemdheid is een deeltje. De beroemdheid trekt
jullie aan, dus klonteren jullie in een grote groep om hem heen. Dat is de wisselwerking
tussen een deeltje en de Higgsbosonen die het deeltje meer massa geeft.'
Lees meer op bodhitv.nl vanaf r4 januari.
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DOO DST IL
Dit jaar is het thema van de Maand van de
Spiritualiteit Stilte. De Bekende Schrijver van
dienst is Jan Mulder. Hij schreef het essay

r

zat 12 jan
5.oo - r 6.3o u
HEMELSBREED

'Doodstil'.

Vrije wil: een doe.boek
Hebben we echt een vrije will Kunnen we die
Jon Muldet

(foto:Frans van den
Brcek)

STILTEHOTEL
Toen Ruud van Meijgaard merkte dat retraites
in kloosters volgeboekt waren, besloot hij zelf
maar een stilte-hotel te beginnen. Voor al wie
een reis van 30 centimeter wil maken van ziin
hoofd naa r zijn harl.

Wie wil er nu stiltel

gebruiken om anders om te gaan met nare
emoties) Jan de Boer vond in de neurologie
een boeddhistisch antwoord: 'Schakel door
naar je hart'. Meteen ook de titel van zijn
doe-boek.

Veel mensen ze1gen naa( stilte te verlangen.
Uit laboratoriumonderzoek blijkt echter dat
we geluidloosheid bijzonder on aa ngenaa m
vinden. Wat is dan die 'stilte'waar we zo naar
op zoek zijnl Fred Cales legt de vraag voor
aan leraren uit diverse boeddhistische
sch ole n in Nederland.

Kijk, Antoin ette Nausikaa!
Hoe kan een kunstenaar ons helpen in ons
contact met ons eigen dagelijkse leven) Waar
zit de religie of de kunst in de dagelijkse
sleuri Antoinette Nausikaa, artist in residence
in de voormalige kloosterkapel van Het Wilde
Weten in Rotterdam boog zich over deze
vragen. Menno Bijleveld boog met haar mee.

pin oza-th riller
De roman Het raadsel Spinoza stelt het leven
van de joodse Spinoza tegenover dat van de
nazi-ideoloog Alfred Rosenberg, die drie
eeuwen later diens bibliotheek leegroofde.
Zenleraar Nico Tydeman las deze spannende
idee€n roman voor ons.
S

Column: Guan Her Ng
Column: Eveline Brandt
Na r6 uur

Duurzaam tussen de oren

Na r6 uur
Wat ruist daar in het paradijs)

Bij 'duurzaamheid' denken we vooral aan
natuurbescherming. Maar volgens pastoraal
psycholoog Covert Bach heeft het ook een
belangrijk pyschisch aspect. Daarom geeft hil
trainingsdagen over'duurzaamheid van
geest.' Om te werken aan de creatie van
ruimte en tijd, geduld en lijdzaamheid. Ten
bate van onszelf en ons milieu.

Volks kra ntm edewerker Olaf Tempelman

bezocht het boeddhistische koninkrijk Bhutan
met de vraag of ze daar nu echt gelukkiger
zijn dan wij. ln het land van het Bruto
Nationaal Geluk blijkt dat meer op te gaan
voor ouderen dan voor jongeren. En het
meest in hun sas zijn - jawel - de toeristen.
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POLEM I EKEN OVER OOSTVAARDERS.
PLASSEN

ln september komt de Nederlandse natuurfilm De Verdiepirig uit. Bioloog en boeddhistisch leraar Matthijs Schouten praat er met
'natuurmensen'over de roem ruchte
Oostvaarderspla ssen. Met ons sprak hij over
de uitdaging van dit plassengebied voor ons
n

atu

u

rden ken.

Filosofi sche landschappen
Silvia Marijnissen vertaalde een bundel
klass ieke Chinese la nd scha psged ichten met
de titel Berg en water. Ze leerde in die kleine
gedichtfes verrassend veel over de Chinese
leven s beschouwelijke trad ities.

zat

26

jon

BOEDDHA OP DE SCHOOLBANKEN

- 16.30 u ZinSpelen is een nieuwe methode voor het
HEMELSBREED
vak leven sbeschouwing in het voortgezet
onderwijs. Joost van lersel is de auteur en
docent aan het Jeroen Bosch College in Den

l5.oo

Bosch.

Want er komen andere tilden
Hebt u al gehoord van het navayana) Het
'nieuwe boeddhisme', geboren uit de
ontmoeting van het klassieke boeddhisme en
het moderne westen. Maar hoe gaat het
ermeel Voor sommigen moet een modern
boeddhisme maatschappelijk geengageerd
zijn. Anderen willen zich vooral bevrijden van
'onnodige' doctrines als wedergeboorte.
And16 van der Braak maakt ons wegwiis.

Zen en de kunst van het uienverwerken

Zen zien tekenen

Bertjan Oosterbeek studeerde een jaar in het
Japanse zenklooster van Shodo Harada
Roshi. Hij kwam boordevol met verhalen
terug. Onder andere over ziin eerste gesprek
met zijn wel heel Japanse leraar. Of over de
koan hoe je een haive winkelvoorraaci uien
verwerkt, geschonken door een lokale groenteboer.

Zen zien tekenen is een nog jonge loot aan de

vorm van meditatieve tekenkunst en
ontwikkelde ze tot een heuse overd rachtslijn.

Column: Dirk Beemster

Column:

boom van de zensangha's. De kunstenaar
Frederick Franck (r9o9-zoo6) bedacht deze

Overrj rachtshoucjer Leo van Vegchei praat

over het bi)zondere van Zen Zien Tekenen en
de toekomst van ziin sangha.
Pa m

ela Koevoets

Na r5 uur

Na r6 uur

De business van het spirituele boek

M ed

ln de top-25 van spirituele boeken figureren
een flink aantal titels met wortels in het boeddhisme. Opvallend is dat uitgeverijen als de
Arbeiderspers wel in de lijst staan, maar niet
de boeddhistische uitgeverij Asoka. Fred
Gales sprak met vertegenwoord igers van de
boekenbranche over de business van het (al
dan niet) boeddh istische boek.

Wat doet meditatie met een brein? Wat doet

itatie en ons brein

mensen geloven in de meest bizarre religieuze
verhalen of rituelen I Wat doet de wetenschap
met gebedsgenezingen, reincarnatie of
telepathie) En waarom moet dat geloofzoveel
kostenl Neuropsycholoog Michiel van Elk over
de biologische en psychologische wortels van
religie.

Programmablad voor
voor Vriehden
van de BO5

HET TIBETAANS BOEDDHISME VAN
, VICTRESS HITCHCOCK

INHOUD
Victress Hitchcock
Programma televisie
Programma radio

2,3
1,4 Losar, het Tibetaanse nieuwjaar, valt dit jaar op

tt

februari. De BOS viert het feestje mee met
twee films. Naast Yangsi, een documentaire over
een Tibetaanse kleuter die de reTncarnatie van een
beroemde boeddhistische leraar blijkt te zijn,
presenteren we When The lron Bird Flies. Een film
van Victress Hitchcock over het wonderbaarlijke
wel en wee van de Tibetaanse traditie sinds de
inval van China in r959.

Hoppy Losar!
Losar, het Tibetaans boeddhistische

Nieuwjaar, valt dit jaar op maandag
tt iebruari. Op die dag start voor
Tibetanen het jaar van de waterslang.

Victress ontdekte het Tibetaans boeddhisme bij toeval, tijdens een verblijf in lndia in r967.
'ln die tijd was ik een in het zwart gehulde, kettingrokende puber. letwat depressief en met
een onbestemd spiritueel verlangen. Op een avond hoorde ik ergens in Darjeeling de geluiden van hoorns, trommels en bellen uit de duisternis komen. lets in die geluiden riep een
sterk gevoel van herkenning op. De volgende dag begreep ik dat ze afkomstig waren van de
Tibetaanse tempel, vercierop.' Ze was meteen helemaai verkocht. Na incjia ging haar
persoonlijke tocht verder in Engeland, waat ze leerling werd van de notoire Chogyam
Trungpa Rinpoche.
Toch begon haar werkelijke beoefening pas toen ze weer thuis was in de USA. 'Tot dan toe
was miin beoefening iets exotisch geweest, een welkome a6,visseling op de manier van leven
zoals ik die kende. De kunst was nu om dat boeddhisme te integreren in mijn westerse
leven, om het me eigen te maken. Door voluit te leven en me tegelijkertijd niet vast te klampen aan de materiEle kanten daarvan. Met mi.jn film hoop ik mensen vooral dat inzicht te
geven. Dat we het niet hebben over een intellectueel concept, maar een manier van leven,
getran sform eerd, maar met alles erop en eraan.'

c*$

dit keer in Centrum Dioj in

Victress geeft grif toe dat ze in de jaren 6o misschien net zo goed voor het hindoe'isme had
kunnen vallen. Toch ziet ze iets specifieks in het Tibetaans boeddhisme, dat voor ons erg
interessant kan zijn. ln plaats van emoties als storend te willen onderdrukken, worden ze in
de Tibetaanse tradities eerder omarmd. Alle verschillende soorten ervaringen neem je mee
in je beoefening. Juist dat maakt het Tibetaans boeddhisme zo aantrekkelijk; voor mij
persoonlijk, maar ik denk ook voor de westerse mens in het algemeen. Zeker als ik zie hoe
gefixeerd we hier zijn op onze meningen, ons wereldbeeld en religies. En hoe dat niet

Rotterdam. Met presentaties,

bijdraagt aan een harmonieuze samenleving.'

Festivol Geweldloze
Communicotie
Op 8 en 9 februari wordt voor de
vijfde keer het Geweldloze
Co m m u

nic ati e fesfira I gehouden,

twintig workshops, trainers en
gelegenheid om elkaar informeel
te ontmoeten is er meer dan
genoeg te doen.
festivalva ndegeweldlozecom m u-

nicatie.nl

WHEN THE /RON B/RD FL|ES, zondag

z4

feb r4.oo uur, NED

z

zon 10 feb YANGSI
NED 2 bij reincarnatie begint het pas

Lengte: 6o min.

14.OO UUr,

herholing zat

tG

feb

o9.3O UUr, NED 2

Stel je voor. Je bent een Tibetaanse kleuter en men vertelt je dat je in je vorige leven een
beroemde boeddhistische leraar bent geweest. Wat gebeurt er dan) Het overkwam Yangsi,

die als vierjarige in het bifzijn van duizenden mensen gekroond werd als de nieuwe incarnatie van Dilgo Khyenste Rinpoche, een van de belangrijkste twintigste-eeuwse meesters van
het Tibetaans boeddhisme. Regisseur Mark Elliott volgde Yangsi van zijn vierde tot zijn achttiende; van zijn 'ontdekking' tot aan het begin van ziin rol als publieke leraar die, net als zijn
vorige incarnatie, de wereld rondreist.

Khyentse Yangsi Rinpoche als kind

Dit intieme portret werd grotendeels gefilmd in Bhutan en in Nepal. We volgen Yangsi
tijdens zijn traditionele en rituele opleiding. Maar ook tijdens fa m iliebezoekjes, en zelfs bij
de overdracht van geheime tantrische beoefeningen. Onder zijn mentors bevinden zich
Dzongsar Khyentse Rinpoche, regisseur van de film The Cup, Sogyal Rinpoche, schrijver van
het Tibetaonse Boek van Leven en Sterven en fotograaf en schrijver Matthieu Ricard - die
overigens zelfook les gekregen hadden van Yangsi's vorige incarnatie.
Yangsi is een bijzonder verhaal over volwassen worden op het scherp tussen traditie en
moderniteit. Cevoed door moederliefde en tantrische initiaties, gevormd door studie en
menselijke relaties, en zoals voor iedereen in een mix van streven en tekortkomingen. Een
verhaal over de toewijding aan het leven.

Khyentse Yongsi Rinpoche geefi les in
Lerab Lihg, Ftonkruk

Regie:

M

ark Elliott

bosrtv.nl/yangsi
Luister ook noar een interview met Mathieu Ricard over Dilgo Khyenste Rinpoche in Hemelsbreed,
radio 5 op zat g feb

zon 24
'l4.oo uur, feb
NED 2
herhaling zat 2 maart
09.3O uur, NED

!YHEN THE IRON B!RD FLIES
Tibetaans boeddhisme komt naar het

Westen

Lengte:6o min.

Het Tibetaans boeddhisme heeft zich over alle continenten verspreid. Dat is best opmerke2 lilk, want tot aan de Chinese invasie in 1959 was Tibet een heel erg afgesloten mysterieus
wereldje. Regisseur Victress Hitchcock volgt het wonderbaarlijke traject dat de Tibetaans
boedd h istische traditie heeft afgelegd.

Jets|n Khdhdrc Rinpoche ondcrweg naar
M'ndrolling Lolut Cotden in Stdr,leL Virg;n;o.

De film geeft een levendig en onderhoudend portret van het Tibetaans boeddhisme, zoals
dat zich tegenwoordig in Amerika en het Westen manifesteert. Leraren en boeddhistische
beoefenaars vertellen openhartig over hun ervaringen. Teldzame archiefopnamen en treffende beelden van het moderne leven verduidelijken Boeddha's belangrijkste leerstukken en
maken ze toegankelijk. Dat betekent ook prikkelende gedachtewis selin gen tussen ingewijden
in het boeddhisme en Westerse wetenschappers, psychologen en docenten.
De rode draad in die uitwisselingen is de vraag hoe de oeroude boeddhistische leer onze
complexe hectische maatschappil kan helpen. Om het ware geluk te vinden, bijvoorbeeld.
om onze medemen selijkheid te ontwikkelen tot iets dat beter werkt.
'Wanneer de ijzeren vogel vliegt en paarden op wielen rijden, zal het Tibetaanse volk als mieren
over de aorde worden verspreid.'

-

6uru Padmasambhava van Tibet, Sste eeuw

Regier Victress H tchcock

Anam Thubten onlmoet ttudenten in Dhyona
Hall in Point Richmahd, Califamie

bosrtv.nl,/when

the iron bird flies

Of

Pittige goden
Ook Bodhitv staat in het teken van Tibet, net als radio en tv. Ceertje is al jaren aangesloten
bij Shambhala:'lk heb altiid wat gehad met pittige goden. Jezus aan het kruis of de hindoe
godin Kali doen meer met me dan vrolijke dikke Boeddha's bij de afhaalchinees. Maar
nergens kom ik zo aan mijn pittige-goden-trekke n als in het Tibetaans boeddhisme. Neem nu
Ekajati. Ze heeft 6dn hoofd en twee armen, maar soms ook twaalf hoofden en vierentwintig
armen - afhankelijk van haar gem oed stoesta nd. Ekajati heeft ddn oog, ddn scherpe tand en
66n borst. ln haar rechterhand zwaait ze een verstijfd lijk rond en in haar linkerhand knijpt ze
een uitgerukt hart samen. Om haar nek pronkt een ketting van menselijke schedels. Ze wordt
omringd door wolken en vlammen. Ze spreekt oorverdovend schel en haar ene oog kookt als
ze je aankijkt. Onder haar voeten verplettert ze een lichaam'.
Te

lezen op

bodhitv.nl vanafTfebruari

zot 2 feb Skype eens met een lama
r

5.oo

-

r
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Het Tibetaanse Nyingma-centrum in
Amsterdam o rgan iseert on line-trainingen
boeddhisme. Tijdens de cursus worden
bijvoorbeeld gesprekken gevoerd via Skype.
,eanette Werkhoven had daarover een
gesprek met coordinator lneke Smits en
en kele deelnemers.

r

zat g feb
5.oo * r 6.3o u
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Nomkho Tschsang

Toen Namkho Tschsang in zorr op familiebezoek was in Tibet, stak een monnik zichzelf in
brand. De eerste in een reeks van protestver"
brandingen. Namkho kon filmbeelden over de
situatie maken en ze naar het westen smokkelen. Sindsdien wordt hij door de Chinese overheid gezocht en kan hij niet meer terug naar
Tibet. Peter Meijwes spreek met hem.

Lydio Dovis

organiseert elke woensdag een 'lhakar', een
bijeenkomst waarop Tibetanen in traditionele
kled ij dharmalezingen volgen, Tibetaans
spreken en theedrinken. ln Tibet ziln lhakars
soms ware m assabijeen kom sten. Peter
Meijwes vraagt aan de Brusselse organisator
Denwa.ligmey waarom lhakars zo belangrijk

Na r5 uur
va jraya n

indfulness ontworteld I

Naarmate de mindfulnesstraining in steeds
bredere kring wordt verspreid, rijst bij de
grondleggers de vraag of m indfulnesstrain ers
wel voldoende geworteld zijn in de boeddhistische traditie. Marlous Lazal sprak daarover
met Mark Williams, Martine Batchelor,
Bikkhu Bodhi, Edel Maex en Sharon Salzberg.

Brusselse lhakars
Het Brusselse Tibetaans Cultureel Centrum

Column: Guan Her Ng

De

schrijfster Lydia Davis bestaan uit maar 66n zin.
M

Zelfverbranding in Tibet

:,.

Boeken rubriek
Sommige verhalen van de Amerikaanse

a-waaier

ziin.

Bij de term 'vairayana' denken we meteen aan
het Tibetaanse boeddhisme. Maar de vlag
dekt een grotere lading. Er zijn bijvoorbeeld
nog de,lapanse shingon- en tendaischolen, de
Chinese mizong, de Nepalese newari en andere. Wat zijn hun verwantschappen en verschillen) Fred Cales vroeg het aan enkele va)rayanavertegenwoord igers in de Nederlanden.

Colu m

n: Eveline Brandt

Na r5 uur

De leraar van de leerling van de leraar

RADIO
vervolg pag 4

Op ro februari zendt de BOS-televisie Yangsi
uit. De film volgt de jonge Tibetaan Yangsi,
die wordt gezien als de incarnatie van Dilgo
Khyenste Rinpoche, een van grootste
Tibetaanse meesters uit de twintigste eeuw
dn een oud-leraar van Matthieu Ricard, die op
zi.jn beurt nu een belangrijke tutor is van,
jawel, Yangsi. Menno Bijleveld sprak met
Ricard over deze bijzondere relatie.

zat $ feb Compassie: leven en laten leven)
- 16.30 u Eind vorig jaar organiseerde NRC Handels-

l5.oo

H EMELS BREED

blad een symposium over compassie.
Sinologe Woei-Lien Ching sprak er over de rol
van compassie in het taolsme. Volgens de
taoistische grondlegger Zhuangzi is elke
poging om de mens te beschaven een
gewelddaad. Compassie, vond hij, toont zich
eerder in een leven vri, van posities en regels.

zat qleb Zen in de roos
- r 6.3o u Wereldkampioen darts Raymond van

r5.oo

HEMELSBREED

Barneveld begon in zoo6 een zentraining.
Toen hij nadien opnieuw wereldkampioen
werd zei hij: 'zen helpt me rustig te blijven'.
ln zorz behaalde van Barneveld alweer de ene
overwinning na de andere. ls dat nog steeds
te danken aan zijn zenl

Raymond t,on Barneveld

Leraars in de verte

Gesprek met een dweil
Zenstudente Connie Fransen publiceert op
haar weblog Horen, zien en schrijven herkenbare columns over haar zenbeoefening. Zoals
bijvoorbeeld Verlichting? lk ben een dweil!
Wie is de vrouw die het begrip'zennie'introduceerde?

Tibetaans boedd hisme: een staalkaart
Ceen enkele boeddhistische stroming in
Nederland kent zo'n grote verscheidenheid
als de Tibetaanse, met haar meer dan twintig
verschillende organisaties. Caat het echt om
meer dan toevallige stijlverschillen) En kloppen die lama's soms wel eens bii elkaar aan)
Fred Gaies maakte een tournee langs een
aantal N ederland s-Tibetaan se centra.

Column: Dirk Beemster

Tibetaanse leraren en Nederlandse leerlingen
leven vaak op grote afstand van elkaar. Toch
beweren ze een goed contact te hebben. Voor
leerlingen van Sogyal rinpoche, bijvoorbeeld,
is de afstand geen enkel probleem. Niet
alleen behelpen ze zich met modern audiovisueel materiaal , ze zeggen ook een relatie
va n-ha rt-tot-ha rt te hebben. Hoe verloopt dat

dan preciesl

Tulku's kijken naar het vogeltje
ln galerij Witte de With in Rotterdam loopt
de unieke fotote ntoonstelling Tulkus t88o to
zot8. Ze verzamelt voor het eerst fotoportretten van alle tulku's: Tibetaanse gereincarneercje ieraren ciie in staat geacht worcien om
hun volgende reTncarnatie te sturen. Menno
Bijleveld sprak met intitiatiefneemster Paola
Pivi over de achtergronden en doelen van
deze im ponerende tentoon stellin g.

Na r6 uur

China en Tibet: een blik van binnenuit

Column:

Pa

mela Koevoets

Wij kennen Tibet vooral uit de media, als een

Ymkle Repko

bezet land met een volk dat wordt onderdrukt
en een cultuur die door repressie afkalft.
Maar hoe voelt het om er daadwerkelijk te
levenl Hoe is de relatie tussen Chinezen en
Tibetanen in alledaagse praktische, religieuze
en culturele zakenl Sarah Marijnisssen sprak
erover met la ndsch apsa rch itecte Ymkje
Repko, die al tien jaar tussen Tibet en China
pendelt.

Na r6 uur

De tao van het dirigeren
an Stulen schreef het boek De tao van het
dirigeren. ln plaats van de technische aspecten
van het dirigeren, benadrukt Stulen er dingen
als voorstellingsvermogen, interpretatie,
psychologie, (non)verbale communicatie...
Niet alleen interessant voor professionals,
maar ook voor elke muziekliefhebber.
,f

Programmablad voor Vrienden
van de BOS

WAAR ZrJN DE BOEDDH TSTTSCH E
VROUWEN }

IN HOUD
Waar zijn de boeddhistische

vrouwenl

I

Programma televisie
Bod h itv
Programma radio

z
3
3, 4

Boeddhistisch

filmweekend van
het Noorden
De tweede editie
van het
boeddhistisch
filmweekend van
het Noorden
vindt dit jaar plaats op 2 en 3 maart
in Groningen, in het sfeervolle
Prinsentheater bij het
Noorderplantsoen. Op het
programma staan tien inspirerende
films en documentaires over
compassie, mindfulness, rebellen
in het boeddhisme, bijzondere
leraren en meer.
boeddh istischfi lmweekend.nl

'Verlichte vrouwen zijn er altijd geweest, er is alleen zo weinig over hen gedocu menteerd.' De
uitspraak komt van lrdne Kaigetsu Bakker, uit de documentaire ln de geest van zen, die de
BOS op ro maart uitzendt. Deze film bijt de spits af in de vierdelige reeks Vrouwen en
Boeddhisme.
Bakker behoort tot de tweede generatie 'leading ladies' binnen het zenboeddhisme. Het
gebrek aan documentatie verklaart volgens haar waarom het boeddhisme vooral door en
voor mannen li.ikt te zijn ontwikkeld. Aan de Boeddha zelf heeft het hoe dan ook niet
gelegen. Onder invloed van zijn 'feministische'tante verwelkomde hif zowel vrouwen als
mannen in zijn cirkel. Ze zijn er dus wel, maar we zien ze alleen niet. Hoe komt het dat
vrouwelijke leraren nauwelifks op de voorgrond treden?
Babeth VanLoo denkt het te kunnen verklaren. Zij interviewde voor haar films meer dan
veertig vrouwelijke beoefenaars en zag een rode draad: 'Voor veel van de vrouwelijke leraren
die ik heb gesproken hoefde die aandacht niet zo nodig. Vrouwen ziin in mijn beleving
terughoudender. Mannelijke leraren die naar het westen kwamen, blijken zelf vaak een
vrouwelijke leraar te hebben gehad in hun thuisland. Dat wij deze vrouwelijke leraren niet
kennen komt vooral doordat zij, in tegenstelling tot de mannen, nauwelijks reizen.'
Na een tweede aflevering over Martine Batchelor is het de beurt aan Khandro Rinpoche,
zoals onlangs te zien was in de documentaire When The lron Bird Flies. Ook zij blijft liever
thuis. Toch was zi.j de eerste vrouwelijke Tibetaanse Lama die naar het westen kwam en hier
boeddhistische centra oprichtte.'Niet zo verwonderlijk', vertelt Babeth, die op dit moment
aan een portret van haar werkt. 'Khandro groeide op in een klooster en al op haar tweede
werd ze daar herkend als een belangrijke reincarnatie. Representatief is dit verhaal echter
niet. Tot voor kort was het voor de meeste vrouwen niet mogelijk om een Ceshe-graad te
behalen, het hoogste diploma binnen Tibetaans boeddhistische studies. Pas in april zort
veranderde dat, toen de Duitse Kelsang Wangmo als eerste westerse vrouw de Geshe-titel

ontving.'
t
,{.
Een vierde aflevering zal gaan over het leven en werk van

Het Tibetaons boeddhisme van
Victress Hitchcock
2 maart herhalen we de documentaire When the lron Bird Flras. Lees
op onze site een interview met
regisseur Victress H itchcock, die
het Tibetaans boeddhisme bij
toeval ontdekte, in lndia in t967:
'ln die tijd was ik een in het zwart
gehulde, kettingrokende puber.
letwat depressief en met een
onbestemd spiritueel verlangen'.
bos rtu n l/victress

&

Lama Tsultrim. Met deze vier portretten wil de BOS

aandacht besteden aan de bijzondere expertise en
specifieke verdiensten van deze vrouwen.
Het is dan ook heel toepasseli.jk dat op zz maart Babeth
VanLoo, oprichtster van de BOS, de 'award'voor

'Outstanding Women in Buddhism' in ontvangst zal
nemen.
Babeth M. vonLoo

herhaling: zot z maart WHEN THE !RON BIRD FLIES
o9.30 uur,

NED

Lengte: 6o min.
2 Het Tibetaans boeddhisme heeft zich over alle continenten verspreid. Dat is best opmerkelilk, want tot aan de Chinese invasie in r959 was Tibet een heel erg afgesloten mysterieus
wereldfe. Regisseur Victress Hitchcock volgt het wonderbaarlijke traject dat de Tibetaans
boeddhistische traditie heeft afgelegd.
Regie: Victress Hitchcock

bos rtv.

Jtttiin

n

l/w hen-the-iro n-bird-fl ies

Khondrc Rinpoahz bij Mindrclling
Lotus Godcn

zon 70 maart IN DE GEEST VAN ZEN
'l4.oo uur, NED 2
Portret van lrene Kaigetsu Kyojo

herhaling zot 76 maafi
o9.3O uur, NED 2

ldn.

Kaigctsu Kyojo

Bakker

Lengte:6o min.
Deel een van een vierdelige serie over vrouwen in het boeddhisme die de BOS dit jaar

itzendt.
lrdne Bakker prijst zichzelf gelukkig. Op jonge leeftifd trouwt zij met haar jeugdliefde en ze
krijgen drie kinderen. Hoewel ze een goed leven heeft, mist ze ook iets wezenliiks. Het
katholieke geloof spreekt haar niet langer meer aan, maar ze voelt wel de behoefte om zich
met de grotere levensvragen bezig te houden. Ze verdiept zich in het boeddhisme en wordt
leerling van zenmeester Genpo Roshi. Als de kinderen het huis uit zijn, vervolgt ze haar
zoektocht. Ze wordt ingewild als monnik en geeft haar oude vertrouwde leven in Nederland
op. Ze vertrekt naar Salt Lake City om daar zen en mindfulness te studeren.
Zenmeester,f oan Halifax Roshi wordt haar leraar in het begeleiden van mensen in hun laatBakk r ste levensfase. Terug in Nederland past zij het geleerde toe in haar werk als therapeut en
geeft ze stervensbegeleiding. Tegenwoordig leidt ze het spiritueel centrum Zen Spirit, een
bloeiende boeddhistische organisatie. We zijn ook getuige van hoe lrdne van Joan Halifax
'transmissie' krijgt, en zo wordt ingewijd als zenmeester. 'ln de geest van zen' portretteert
een sterke vrouw, die keuzes durft te maken en het boeddhistisch inzicht omzet in
maatschappeli jk engagement.
u

Regie: Laetitia Schoofs

bosrtv.

n

I/in-de-geest-va n-zen

zon 31 maart DOEN & LATEN
l4.oo uur, NED 2 Aflevering I: vrouwen en mannen

Lengte: 3o min.
herhaling zat 6 april Wat is de invloed van stress op onszelf en onze relatiesl Hoeveel uren passen er in de dag
1O.OO UUr, NED 2 van een werkende vrouw, een geliefde en een moeder van twee kindereni ln haar vorige serie
Doen & Laten gaf Anneloor van Heemstra een ongecensureerd inkiikje in haar overvolle
agenda. En hoe dat bijna leidde tot een burnout.

ln de tweede serie neemt Anneloor haar relaties onder de loep. Wat is de invloed van stress
op hoe zij omgaat met zichzelf, met haar partner en met haar kinderenl
ln de eerste aflevering zoomt Van Heemstra in op zichzelf en de roofbouw die zij pleegt op
haar eigen lichaam en geest. Waar komen haar ambities toch vandaanl Wie bepaalt er of ze
behoort tot de winners of losers) En hoe komen haar ideaalplaatjes tot stand) Ook
Anneloors man Sem ontkomt niet aan de camera.
Met haar intieme en ongezouten stijl van filmen ontvouM Anneloor van Heemstra de
invloed van stress op haar dagelijks leven. Haar ontdekkingstocht leidt langs vrienden,
hoogleraren en boeddhisten. Doen & Laten is daarmee ook een portret van onze moderne
maatschappij, die ons doet geloven dat stilstand achteruitgang is.
Aflevering twee wordt uitgezonden op zondog 7 april, en aflevering drie op zondag t4 april.
Luister zj maart naar een interview met Anneloor van Heemstra in ons programma Hemelsbreed

op radio

5.

Regie; Anneloor van Heemstra

bosrtv.

n

l/doen-en-laten

Het oog van de orkaan
Trix doet iets nieuws: zenmeditatie gecombineerd met shaken, vrij bewegen op muziek.
'M ed itatiekussentles en dekens liggen al klaar aan de zijkanten van de kamer. lk zak neer op

mijn kussentje na deze uitbundige shakesessie van 20 minuten. De energie voel ik door mijn
lichaam stromen. lk geef me er helemaal aan over. Mijn gedachten lijken vertraagd en ver
weg. lk zink dieper weg in het kussen dan normaal, lijkt het. En zit meteen in een meditatieve
staat van zijn. lk ziI in het oog van de orkaan'.
Te lezen

op bodhitv,nl vanaf 4 maart

zat 2 moart Van Boeddha losl
t

Column:

5.oo - 5.3o u Naar aanleiding van dertig jaar zen in
HEMELSBREED
Dominikanenkloosters, organiseerde het

Eveline Brandt

r

'

klooster in Zwolle het symposium 'Heeft zen
het boeddhisme zo dringend nodig)' Met
onder andere zenleraren Jiun roshi, Cretha
Aerts en zen.trappist ,lef Boeckmans.

De comeback van de com passie
Psych

Boeddhistisch' organ iseren

Volgens Certlan Mulder, tot r ianuari algemeen
directeur van de BOS, bestaat er niet zoiets als
een boeddhistische organisatie. ls Kees
Klomp, auteur van Karmanomics, het daarmee
eensl En wat is de ervaring van Dorine Esser,
die jarenlang BoeddhaMagozine leidde)

iater, zenboeddhist en mindfulness-

pionier Edel Maex schreefeen artikel over
compassie. Was dat dan zo dringendi En
wordt'zelfcompassie' weldra het nieuwe
toverwoord I
Edel Moex

Column: Guan Her Ng

Boekenrubriek: Rutger Kopland

ryK
Anne Speckens

Kum nye: Tibetaanse yoga)

Psychiater Anne Speckens, directeur van het
mindfulnesscentrum aan de Radboud
Universiteit, voelt grote verwantschap met
het werk van Rutger Kopland. Ze gebruik zijn
gedichten zelfs regelmatig in haar trainingen.
Na r5 uur
De theravada en de kunsten

Arnaud Maitland is een van de oudste leerlingen van Tarthang Tulku. Hi.f reist de hele
wereld rond om 'kum nye' te onderrichten:

Na t6 uur

ln de zen en het Tibetaans boeddhisme zijn
de dharma en de kunsten goeie maatjes.
Maar hoe zit dat in de theravada) Een gesprek
met vipassanaleraa r Henk Barendregt,
professor And16 van der Braak en taalfilosofe

Boeddhist ofchristen?

Dorothea

Tibetaanse lichamelilke oefeningen

-

en meer.

Het liikt een grap van de geschiedenis: in
onze contreien waren het de christenen die
het boeddhisme het sterkst gepromoot
hebben. Maar kan dat wel: boeddhist dn
ch risten zi.jn )

zat 16 maart
r 5.oo - r 6.30 u
HEI\,,IEL5BREED

Fran ck.

De zuinige zorg
Met de huidige bezuinigingen wordt het werk
van verpleegku nd igen loodzwaar. Hoe kan
iemand dit volhouden zonder daarbij zljn
I iefdevol le zo r gzaamheid te verl iezen ) Pouwel
van de Siepkamp geeft hiervoor (boeddhis-

zat g moott Het boeddhisme in de Afghaanse
r

5.oo

-

r

5.3o u

HEMELSBREED

grond

tisch geTnspireerde)

tra in in gen.

ln het geteisterd Afghanistan wordt sinds kort
weer aan archeologie gedaan. Mede door
Nederlandse hulp komt heel wat nieuw boeddhistisch erfgoed aan het licht. Afghanistankenner Willem Vogelsang spreekt over deze
herontdekking van de geschiedenis van het
la nd.

De bomen van de Boeddha

RADIO

Op 20 maart is het Nationale boomfeestdag.
Een mooie aanleiding om eens te kilken hoe
het staat met bomen in het boeddhisme.
Croeit er bijvoorbeeld ergens een bodhiboom

vervolg pog 4

in Nederland?

Column: Dirk

Na r6 uur
De Boeddha van Schopenhauer
De Duitse filosoof Schopenhauer was de
eerste moderne filosoof die diep belnvloed
werd door het boeddhisme. Rond rgoo droeg
zijn werk zelfs bij tot de vorming van een

Beemster

Gezocht: vi passana-centru m
Verschillende vipassana-sangha's hebben een
stichting gevormd om een gezamenlijk
retra itecentru m te kunnen oprichten.
Voorzitter Anca Ansink benadrukt dat ook
andersgezinden er welkom zullen zijn:

Anhu

sahopehhauct

'Mindfulness, of misschien zelfs zen.' Als ze

eerste generatie westerse boeddhistische
tempels en centra. Maar hoe boeddhistisch
was Schopenhauer nu echtl

maar stil zi,jn.

zat 30 moatt Boeddha in de bajes

Na r6 uur

Boeddhisme en boventoonzang (z)

Motk von Tongaren

Etnomusicoloog Mark van Tongeren vertelt
hoe de Aziatische boventoonzang naar onze
streken kwam en er verder werd ontwikkeld.
Hij is zelf een pionier van deze kunstvorm,
die hij ook als spirituele praktijk beschouwt.

zot 23 maart Vijf vijftigers op het kussen (r)
'r5.oo - 16.30 u Waarom besluiten mannen in het midden van
HEMELSBREED

hun leven te beginnen met mediterenl
Vandaag stellen we de vraag aan Rob van
Wijnen. Hil is 57, werkt met ex-gedetineerden
en begon een jaartje geleden met zen.

Stress en relaties

r

5.oo

-

16.30 u

HEIVIELSBREED

Frank Uyttebroeck van Tegen de stroom in wil
gevangenen vipassa n atrain ingen aanbieden,

net zoals zljn leraar Noah Levine dat in
Amerika doet. Jammer genoeg is dat in
Nederland onmogelif k vanwege de richtlijnen
van justitie. Hoe werkt het programmal En
ligt de toekomst van het boeddhisme in
sociaal engagementl
Fronk Uyttab.oack en
Nodh LeDin.

Nico Moonen
Nico Moonen kwam in de jaren tachtig in
aanraking met het Thais boeddhisme.
Tegenwoordig heeft hij een uitgebreide
website met vertalingen van Pali-teksten en
commentaren. Een interview over zi,in leven
en beweegredenen.

Docu menta irem aakster Anneloor van

Heemstra onderzocht in Doen & Laten (te
zien op 3r maart op NL z) hoe stress inwerkt
op haar relatie met zichzelf , haar man en
haar kinderen. Wat zijn haar bevindingen)

Lang leve de verliezer!
Guus van Holland, voormalig Chef Sport van
het NRC Handelsblad voelt zich een vreemde

in de huidige sportwereld, waarin het enkel
nog om winnen gaat. Op zijn blog schrijft hij
over meer aandacht voor de verliezer en wat
sport echt kan betekenen.
Col u m

n: Pamela

Koevoets

Memoires van een verslaafd brein
Neu rowetenschapper Marc Lewis schreef een

boek over zijn eigen drugsverleden. Het was
een aanleiding voor de Dalai Lama om hem
uit te nodigen deel te nemen aan een conferentie over de wortels van verlangen.
Na r6 uur
Wat is verlichting)
De verlichting, zo wordt gesteld, is het streef-

doel van alle boeddhisten. Wat wordt daar
precies mee bedoeldl Denken alle boeddhisten in alle stromingen en tijdperken daar
hetzelfde over) En wie bepaalt of iemand

verlicht isl
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'lk denk dat je even wat voor jezetf moet gaan doen", kreeg fitmmaker
Annetoor van Heemstra op een dag te horen. Niet van haar beste
vriendin. niet van haar man Sem. Nee, de wijze woorden kwamen
van haar vierjarige dochtertje Juno.
loa)i

K i'r.Y

Anneloor niet de enige is die hiermee
worstelt, en dat het hier ook niet om
een 'vrouwenprobteem' gaat, blijkt al in

ARa\Di

Jagen of vertragen?
vertelt Anneloor op de BOS-radio.

ik hem toe. En direct dacht ik ook: dit
moet ik filmen! Dus pakte ik de telefoon

Aanleiding voor het gesprek is de

erbii en moest hij langer lijden onder de

tweede documentaire serie van Doen

situatie dan nodig was.'
Waarom dan toch doorgaan? "Ik

"Kinderen voelen alles haarfijn aan",

I

Laten die de Bos-televisie vanaf

31

maart uitzendt. Net als in de eerste

lijkse ochtendmeditatie belandde ze zelf
recent in het ziekenhuis aan de hartbewaking. "Daar lag ik dan, als 34jarige tussen de oude vrouwtjes." Dat

aflevering

1.

Kwamen in de eerste selie

voornamelijk vrouwen aan het woord,
nu zien we mannen met klachten. Ook
zij hebben te lijden onder onze cultuur

van'stilstand is achteruitgang'.
"Daar lag ik dan, ats 34-jarige

tussen de oude vrouwtjes."

denk dat het maken van deze serie een
Is er verlichting uit deze kramp?

hoger doel dient: het in beeld brengen
van dit soon authentieke, ongetwijfeld

Die vraag leidt langs verschillende

in op de effecten van stress op haar
relaties met haar man, met haar kind

herkenbare situaties. ik bereid me voor

boeddhisten en leraren. Voot Anneloor

op negatieve reacties, want ik ben niet

zelf blijkt allengs dat er maar 66n echte

en tussen haar lichaam en haar geest.

bepaald de leuke moeder die ik eigenlijk

Dat levert soms pijnlijke situaties op.

wit zijn. Juist dat wil ik laten zien, de

uitweg is uit de stress: daadwerkelijk
vertragen. Alleen, hoe doe je dat als je

Zoals die keer toen ze haar oudste zoon

naar school bracht en te laat dreigde te

roofbouw die we plegen op onszelf en
onze relaties." Die roofbouw heeft zijn

komen: "Fiets eens door, snauwde

tol al geeist. Want ondanks haar dage-

reeks richt ze de camera onverbloemd
op haar eigen leven. Deze'keer zoomt
ze

een driedelige serie voor de BOS moet

maken en ie ziet je zoontje knoeien
op de fiets- Draaien maar?

+BOS Televisie
Zalerdag

5 april
t4:00.

NED2

Herhaling van de uitzending van zo 31 maart

Doen

I

Laten

Aftevering 1: vrouwen en mannen
Wat is de invtoed van stress op onszetf en

onze relaties? Hoeveeluren passen er in de
dag van een werkende vrouw, een getiefde en

een moeder van twee kinderen? ln haar vorige
serie Doen & Laten gaf Anneloor van Heemstra

een ongecensureerd inkijkje in haar overvotle

ambities toch vandaan? Wie bepaatt er of ze tot

een portret van onze moderne maatschappij, die

agenda. En hoe dat bijna leidde tot een burnout.

de winners of losers behoren? En hoe komen

ons doet geloven dat stitstand achteruitgang is.

ln de tweede serie neemt Anneloor haar relaties

deze ideaatptaatjes tot stand? Ook Annetoors

onder de loep. Wat is de invloed van stress op

man Sem ontkomt niet aan de camera.

Regie Anneloor van Heemstra

hoe zij omgaat met zichzelf, met haar partner en

Met haar intieme en ongezouten stijlvan fitmen

Lengte 50 minuten

met haar kinderen?

ontvouwt Anneloor van Heemstra de invtoed

www. bosrtv.nl/doen-en-laten

> op tv en ontine

ln de eerste aflevering zoomt Van Heemstra in

van stress op haardagetijks leven. Haar ontdek-

op mannen en de roofbouw die zij plegen op

kingstocht leidt langs vrienden, hoogteraren en

hun eigen lichaam en geest. Waar komen hun

boeddhisten. Doen S laten

is

trEE

daarmee ook

I

Zondag

Doen

7 aprit

Aftevering 2: tichaam en geest

Laten

ln aflevering twee van Doen 6 laten begint

Annetoor vol goede moed aan een gezonder,

14:00.

NED2

bewuster teven. Ze is bezig met voeding, yoga

Herhaling zat 15 apdl l0:00 . NED 2

en meditatie, maar komt tijdens het draaien van
de serie aan de hartbewaking in het ziekenhuis
te tiggen.
Anneloor onderzoekt hoe het komt dat we ons
lichaam beschouwen als apparaat en we onze
lichametijke grenzen niet accepteren. Je kunt
,

n6g zo gezond leven en yoga doen, wanneerje
niet vertraagt, zaI het weinig uithalen. Aan het

woord komen ook psychiater, zenboeddhist en
mrndfulness-pionier Edel Maex en hoogteraar
Paul Verhaeghe. schrijver van het boek ldentiEit.

Regie Anneloor van Heemstla
Lengte 50 minuten

www.bosrtv.nl/doen-en-laten
>

op tv en oniine

trEE

.iBOS Telev sie

Zondag

L4 april
14:00

.

NED2

Herhaling zat 20 aprit 10:00

o NED 2

Doen & Laten
Af

levering 3: laten & doen

ln deel drie van Doen S laten zien we hoe

Annetoor haar klnderen probeert te behoeden

voor de gevotgen van haar qestresste leven.
Wat doet ze hen aan met haar gejaagde manier
van doen? Ze besluit haar tuin om te dopen tot

Anneloor van Heemstra

moestuin en haar kroost zo in contact te iaten

Reore

komen met de aarde en zichzetf. Zat het helpen,

Lengte 50 minuten

of zitten ze na

v jf minuten alweer achter de TV7

www.bosrtv.nl/doen-en-taten
>

op tv en onI ne

tr"tt

Ir I

I

Donderdag

18 aprit
23:50

.

NED2

Wordt niet herhaald

Free The Mind
De kra cht van gedachten
Richard Davidson is een wetenschapper met
een missie. Hij gelooft dat we met de kracht van

:. .l

onze gedachten onze wereld kunnen verbe-

teren Uit zljn onderzoek blijkt immers dat ons
denken een concrete fysieke impact heeft op
ons brein. De resultaten tijken spectaculair te zijn

heeft van ADH D en atlertei anqsten. En aan

en doen de vraag r lzen hoe groot de betofte van

Steve en Rich, Amerikaanse oorlogsveteranen,

mindfutnesstrainingen is. Kan mindfulness de

die gebukt gaan onder posttraumatische

plaats innemen van de ktassieke psychoanalyse?

stressstoorn

Davrdson houdr in etk geval een

vlig er

overtu gend ple dooi voor het gebruik van mindfutness

b

j de behandetinq van traumat sche

ervaringen.

Hi1

geeft zetf meditatie- en yoga-

sessies aan W ll, een vijflarig jongentje dat last

s.

Reo

" Phie Ambo

Helpen deze oefeningen deze mensen echt orn

Lengte 70 minuten

hun leven op de rails te krijgen? Kunnen ze hun

www.bosrtv.nl/f ree-the-mind

emoties echt beter leren herkennen en beheer-

> op tv en

sen? Kunnen ze op dre manier ook hun kansen

lr-'rt

tt

tt

toi 25 apr I onl ne

I

I

in de maatschapp j verqroten?

Volg de BOS via facebook.com/bosrtv en twitter.com/bosrtv
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Tips

lnspiratie voor de nieuwe koning

Culture of Tibet festivat
Op 20 apritvindt in het Louis Hartlooper Complex
in Utrecht het Culture of Tibet festival plaats.

MartousLazalvraagteenaantalvooraanstaande
boeddhistische leraren wat zij in het boek

Een dag die in het teken staat van Tibetaanse

Mijn droom voor ons land voor de aanstaande

kunst en cultuur met haar verschitlende uitings-

koning Wittem-Alexander zouden schrijven.

vormen. Oost ontmoet West in beeldende kunst.

Met Varamitra, Matthijs Schouten en Han de Wit.

workshops, lezrngen en films.
wwwcultureoftibet,nl

:
,
i
i
:
i

Vijf vijftigers op het kussen (deet 2)
Waarom besluiten mannen in het midden van

?/9

hun leven te beginnen mediteren? Vandaag stet-

informatietechnotoog, componist en pianist, en
hij mediteert sinds vier jaar bij Shambhala.

8 Laten in de serie Regisseur aan de keuken-

is

tafel. ln deze serie qaat het niet alleen over het

:

,
i
i
.
:
:
:
i

I
.
,
i
,
I

Regisseur aan de keukentafe[
Chris Kijne praat op Holtand Doc 24 met regisseur
Annetoor van Heemstra over haar serie Doen

len we de vraag aan Maarten Regtien (50). Hij

Hetwedergeboorte-debat

onderwerp van de documentaire, maar ook over

Wedergeboorte is een heikel punt in het

het maakproces en aspecten als vormkeuzes en

moderne boeddhisme. Voor sommigen is het

stijlm iddeten.

een essentieetdeelvan de leer van de Boeddha.

www.hollanddoc24.nl

anderen zien er hooguit een oud kosmotogisch
beeld in dat zonder moeite geschrapt kan

worden. Hoe staat de boeddhistische leer zetf
tegenover deze discussies?

Cotumn Pamela Koevoets
Na 16:00 De Pali canon

volgens Janssen & de Breet
ln 1997 begonnen Rob Janssen en Jan de

Breet

COtOfOn

Pati-canon. Alle aankond gingen onder voorbehoud
tie
www.bosrtv.nl ook voor gemiste tv- en radiouitzendingen
je
kun
een ffinke boekenkast vulten. Ondertusfacebook.com/bosrtv en twitter.com/bosrtv
I sen hebben Janssen en De Breet tien boekdelen www,bodhitv,nl onze jongerens te
, afgewerkt. Waar haten ze de moed vandaan? En
facebook.com/bodhitv en twitter.com/bodhitv
hoevertaalje2000jaaroudelndiasetekstenin
Luisteren kan,ria Radio 5, kabet en podcast www.bosrtv.nli podcast
'
, mooi modern Nedertands?
7 e \,,oor actuete informatie Teletekstpagina 233 en 250 e v
aan de Nedertandse vertating van de

Met deze basisteksten van de theravada-trad

0

Een u tgave van ce B0S Boeddhistische

0mroep St chting, 2013

Redactie Laetitia Schoofs, Kitty Arends, Tom Hannes, Marijn van der Waa, Monique Rutgers
Vormgeving Teresa Borasino, Amsterdam
Druk Pantheon Drukkers
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raakte met de magische verhalen over haaien en zeegeesten die een oude visser hem vertelde. Naarmate hij
ouder werd, verdween zijn geloof in bovenaardse krachten.
Het verlangen naar de onbevangen manier waarop hii
vroeger in het leven stond en naar de magrie die alles
kleur qaf, is echter altijd gebleven. Hij laat zich door een
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oude visser opnieuw meevoeren naar een wereld waar

i'i:r

--r
,., i-l:i- : al.r ,r

,:]

a.ii .,r 'ri.:,,..,' r.

1., Lii,.--,r. .,,:1- .',. ) .1i.

,--l

,:'

: il , i r 1 I t',:,

l,:.:'-',.'

i..r

r/,r. .: .:-.

r'r: .t::

.:iri: ' i:-i

: .',,ir ':, 1 ,,:a

ili w i,v.f ace0oo lr.cO

.

fantasie, dromen, geloof en werkelijkheid zich niet van
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Jeroen van Velzen

.a.,.r:,i 60 minuten
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Verrassende stitte
Yara

stuit op een stilteruimte op

het vliegveld: 'Op een vliegveld?

Nieuwsgierig loop ik naar binnen.
Een prachtig initiatief. Religie krijgt
zo een plek binnen de dagelijkse

een mosli.m en een christen naast

elkaar op een stoel kunnen komen
te zitten. Ik zou zeggen dat er geen
betere manier bestaat om tolerantie
en begrip voor elkaar te stimuleren'.

beslommeringen. Wat een stilteruimte zo bijzonder maakt, is dat ze
ten eerste een plek is van rust maar
ten tweede ook een plek is waar

i- . --

gelovigen samen kunnen komen.
Het is bijzonder dat een boeddhist,

..-'r.iI:l

..:, www.bodhitv.nl
r

+BOS Radio

Maandthema

Bevrijd ing

Zaterdag

Zaterdag

Zaterdag

6 aprit

L3aprit

20 aprit

15:00-16:50 o Hemelsbreed

15:00-15:30

De zwaarste maand

Bestaat boeddhistisch organiseren?

Bentinho Massaro

van Simonka de Jong

Volgens Gertjan Mutder, tot

15:00-15:30

.

Hemelsbreed

ln haar documentaieThe Only Son lop

tlapil

l januari atgemeen

o

Hemelsbreed

Bentinho Massaro is egn bijzonder fdnomeen:

directeur van de B0S, bestaat er niet zoiets ats

een .jonge teraar van 23.jaar, die zijn gading niet

een boeddhistische organisatie. ls Kees Klomp,

vond in het bestaande boeddhistische aanbod

generatieconflict in een Himatayagemeenschap.

auteur van Karnanomcs, het daarmee eens?

De spanningen draaien rond onvermijdel[ke

En wat is de ervaring van Dorine Esser, die

en zijn eigen weg gegaan is. Hij legt in zijn
ondenicht de nadruk op het besef: 'ik ben deze

keuzes tussen het traditionete leven en een

lang Boed d h a M a g az i n e leidd dl

in de bioscopen)toont Simonka de Jong een

jaren-

nieuwe toekomst die,longe ouders voor hun
kinderen witlen. De Jong noemt de opname-

bewuste aanwezigheid'. ls dat echt genoeg voor
een verticht leven?

Column Eveline Brandt

periode 'de zwaarste maand uit mijn Ieven'.

Vrouwen en boeddhisme

Wij spraken met haar en twee van haar

Relaas van een ex-boeddhist

Maruja Bredie verbteef tange tijd in boeddhis-

hoofdpersonen.

ln zijn boek Verlichting in een lege verpakking

tische nonnehtempels en maakte een studie

beschrijft PautVan der Stenen hoe hij na een in-

van de bevrijdingvan de vrouw binnen het

Het inspirerende boek

tensieve boeddhistische opleiding ptots met atte

theravada-boeddhisme, ln het Oosten heerst

Louise Kteinherenbrink, lid van de Mahakaruna-

spirituatiteit brak. Moest hij nu echt uitputtend

nametijk de gedachte dat vrouwen pas de

groep rond Ton Lathouwers praat over

aan zichzetf werken voordat hij kon doorzien

verlichting kunnen bereiken nadat ze als man

Compassle van Karen Armstrong: een boek

dat het daar uiteindetijk niet om gaat? Hij spreekt

wedergeboren worden.

met een stappenplan.

met ons over zijn motivitie om het boeddhisme
los te laten en de nondualiteit te omarmen.

Column Dirk Beemster

Dierenbevrijding

De bevrijde clown

ilederlands boeddhistisch archief

0nder leiding van Marja Dijkstra kun je in het

Theatermaker

Jacques den Boer heeft, samen met onder

Tibetaanse Maitreya lnstituut in Amsterdam je

clownerie. Het boeddhisme geeft haar inspiratie

andere Jelte Seidelen Rinus Laban, een

huisdier laten bevrijden van negatief karma.

om haar ctownswerk te zien als een vorm van

Nedertands boeddhistisch archief opgericht.

Een op zijn minst opmerketijk bevrijdingsritueet

introspectie: voortdurend eertijk naar zichzetf

waar we het fijne van witlen weten.

kijken. Maar ze vindt het vooral bevrijdend en

Column Guan Her Ng

Ze

witlen documenten, archieven, tijdschriften

en pubticaties rond het boeddhisme in
Nederland verzameten en veilig bewaren.

Ets

Jansen is gespecialiseerd in

teuk. Een gesprek over de bevrijding van haar

Na 16:00 Jan Montyn

mindfoolness.

Geen overbodige luxe in ons versnipperde

ln de Kunsthal in Rotterdam loopt op het ogen-

boeddhistische landschap.

blik de overzichtstentoonstellin g Grenzeloos

Na 16;00

'lk zat te mediteren aan de

Gedogen van de 90-jarige Nedertandse

slootkant, in Koog aan de Zaan'

Na 16:00 'Henny, het zit best wel tegen'

kunstenaar Jan Montyn. Een gesprek met

Componist en saxofonist Adriaan Valk viert dit

Szulc Krzyzanowksi is een internationaaI ge{a u-

Rombout van Zwetsetaar, verzamelaar en

jaar zijn 40-jarig jubileum met twee cd's. Attijd is

werde totograaf. ln zijn laatste boek volgt hij de

drijvende kracht achter de tentoonstelling.

hij op zoek naar die ene ktank die atles uitdrukt.

52-jarige Henny en toont hartverscheurende

Hij ziet zichzetf daarin eerder ats doorgeeftuik

beelden van het drukke gezin, het vete werk en

dan ats de bezitter van zijn muziek. Hij vind het

de grote troep waarin Henny leeft.

hele eqo maar niks: 'lk ben een aangekteed idee.'

4NBOSWIJZER
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Feg sseur Donag.

aoiema. irecl-tsl -et cc regisseLr h:r tso

De toorn van de berggoden
Eigentijk witde regisseur Donagh Coleman een film maken over
een van de opmerketijkste beroepen in Tibet, dat van 'Gesar-bard'.
Hij teerde de beroemde bard Dawa Drakpa kennen en begon, samen
met zijn co-regisseur Lharitso, te fi[men in 2010. Het zag er atlemaal
veelbetovend uit. Tot Dawa's woonplaats Gyegu ruw getroffen werd
door een verwoestende aardbeving.
-, !:(_-

van generatie op generatie overgedragen." Voor westerlingen zoals ik een

haast onbegrijpelijk verschljnsel, waar

ik dieper in wilde duiken. Dawa is zelfs
onder Gesar-bards een bijzonder geval.
"Hij is een zogenaamde 'droomvisioenverteller'. Als jongen droomde hij op

? Fi T r rril.lD!

een dag dat hij werd bezocht door een

Noodgedwongen wijzigtt Coleman zijn
plannen. "Om eerlijk te zijn was mijn

wetenschappers die onderzoek doen

naar de Tibetaanse cultuur en normen
oorspronkelijke idee veel interessanter" en waarden. Met het ve olken van het
venelt Donagh tijdens een skypeepos houdt de Gesar-bard de Tibetaanse
gesprek. "Ik wilde geen film

maken

traditie tevend. Een belangrijk vak dus."

de
'Gesar-bard'. Dat is een soort van volksverhalenvertellers, gespecialiseerd in
het epos van koning Gesar. Het verhaal
van koning Gesar is het nationale
epos van Tibet. Een schatkamer voor

dat moment stroomden de woorden

van het epos zomaar uit zijn mond.
Zonder ook maar 66n letter in zijn leven
gelezen te hebben, kan Dawa moeite-

loos de miljoenen verzen van het hoog

over aardbevingen in Tibet. Wat mij
fascineerde was het fenomeen van

van de karakters in het epos. Vanaf

Shakespeariaanse teksten
Een typische Gesar-verhalenverteller

bestaat volgens Donagh niet. ,3e hebt

in allerlei varianten. Sommigen 'zien'
het epos van koning Gesar in de spiegel.
Anderen krijgen het binnen hun familie
ze

literaire epos uit zijn hoofd voordragen.
Lharitso, mijn co-regisseur, interesseerde zich vooral in die prachtige
taal van het epos. Want hoe kon een
analfabete nomadenjongen zulke
shakespeariaanse teksten uitspugen?" +

r'Bos

In de film zien we in elk geval hoe het
er in de praktijk uitziet. Gezeten in een

aardbeving veroorzaakt. In zijn ogen

leven en zijn grote huis, maar hij ziet er

is ze een uiting van de toorn van de

ook de schaduwzijde van. Het versterkt

radiostudio, achter een microfoon, kan
Dawa soms wel tien uur aaneengesloten

berggoden, uitgelokt door de mensen
en hun onachtzame manier van leven.

zijn gevoel van roeping om de oude
wijsheid van het Gesar epos levend te

doorgaan. Dat alles in een hallucinerend

Dawa zoekt spirituele troost bij Koning

houden."

ritme, met zweet op het voorhoofd en
trillende handen. Soms zelfs met het
schuim op de lippen. In feite is Dawa
een soort medium. Het overkomt hem

Gesar en andere heilige beschermers

van het land.

Niet licht verteerbaar
"We wilden het verhaal van Dawa en

Gesar superstar

zijn wereld neerzetten", legt Coleman

allemaal. Maar hij levert ook kritiek.

Hoewel Dawa zeker roem geniet door

In de stad, vertelt hij, met alle chaos en
vervuiling, is zijn werk een stuk moei-

zijn vertolkingen, wordt in de film
duidelijk dat het hem niet alleen te

uit, "maar dat is niet het enige.'Want of
hij zijn epos nu in een radiostudio voor-

lijker. De'lichaamskanalen' openen

doen is om het comfort en het aanzien

iich nu eenmaal makkelijker voor

in zijn leven als 'Gesar superstar'. "De

kledij op een bergtop voordraagt, voor
Dawa zijn het allemaal vormen van

aardbeving legde bloot hoe Dawa zich
verscheurd voelt tussen het oude,

dharma. "Niet in de licht verteerbare,
begrijpelijke, geruststellende westerse

onbezoedelde Tibet en het moderne

vorm. Maar als een manier van leven,

mate alistische leven" vertelt regisseur

in verbondenheid met en overgave aan
de ongerepte natuur en zijn goden."

de

goden in het ongerepte berglandschap,
waar de natuurlijke rijkdommen nog

niet door de materialistische mens
zijn ingenomen. En precies dat materialisme, zegt Dawa, heeft de grote

Coleman." Hij geniet van ziin stedelijke

draagt, of in Tibetaans sjamanistische

€-BOSTetevisie
Zondag

5 mei
14:00.

NED2

Herhating Zat 1l mei 09:30. NED 2

A Gesar Bard's Tale

een Tibetaans epos
Dawa Drakpa groeit op als een eenvoudige,

ongetetterde Tibetaanse yakhoeder. 0p zijn
dertiende verandert zijn leven echter in een ktap,
Na een reeks visioenen

blijkt hrj over de gave te

beschikken om het klassieke Tibetaanse Epos
van Koning Gesar te vertetlen. Duizenden verzen

is hij ook een gewone dertiger, die houdt van

van

auto's, muziek en een comfortabet gezinsteven

Lengte 60 minuten

leidt in een nieuwbouwhuis. Tot zijn bestaan op-

www.bosrtv.

s

werelds [angste epische gedicht stromen

uit de mond van dejongen, die stitaan een

Regie/Scenario Donagh Coleman en Lharitso

beroemde'Gesar-bard' wordt.

nieuw letterli.ik op zin grondvesten schudt. Nadat

> op

Op zijn 55ste wordt Dawa door zijn gemeen-

een aardbeving zijn stad in puin getegd heeft,

Wegens

schap gederd ats een heilige. Hij krijgt zetfs een

staat niets de Chinese moderniseringsdrift meer

sataris van de Chinese overheid, als officidte

in de weg. Dawa zoekt soelaas bij Koning Gesar

'hoeder van nationaal cuttureel erfgoed'. Toch

en andere heitige beschermers van het [and.

n

l/a-gesa r-ba rds-tate

tv, ontine en dvd

a uteu rsrechten alteen binnen
Nedertand oniine te beklken

trEE@

+BOS Televlsie

Zondag

19 mei
14:00.

NED2

Herhaling Zat 25 mei 09:30. NED 2

Gezondheid in eigen hand
de fitosofie van superfoods
Welke rotspeelt tevensstijI in onze gezondheid?

Kunnen we zelf voorkomen dat we ziek worden?
En kunnen we bij een ktein pijntje ook iets anders

doen dan [inea recta naar de dokter stappen?
Vragen die steeds belangrijker worden in tijden
van uitgektede zorgverzekeringen.

hen met het aanpassen van hen levensstijl, en

Daarnaast geeft de film een inkijkje in Maryses

Maryse Moerelvoerde ooit zelf een radicale

zo vetantwoordelijkheid te draqen voor hun

persoonlijke lifestyle, met een niet onbetangrijke

'tifestyte*witch' door, toen

eigen welzijn. Mensen die Maryses methode

rolvoor haar vijf levenslustige kinderen.

ze een van haar

kinderen steeds dikker zag worden. 0nder de

volgen, krijgen inzicht in de wisselwerking

indruk van de effecten van raw food, 'wheat-

tussen [ichaam en geest en [eren daarnaar te

grass' (tarwegras) en andere zogenaamde

handelen. Daarom is ook spiritualiteit een

Lengte 50 minuten

superfoods, gaf ze haar succesvotte carridre als

betangrijke pijter in haar behandetmethode, We

www.bosrtv.n[/gezondheid-in-eigen;-hand

.juriste op en verdiepte zich in het zelfgenezende

volgen Maryse tijdens haar omgang met cliinten

> op tv, online en ovd

vermogen van ons [ichaam. Maryse begeleidt nu

en haar bijzondere behandelmethode, waarover

in haar praktijk chronisch zieke mensen. Ze hetpt

verschittende personages enthousiast getuigen.

EE@

Woensdag

Hoe tuidt het land

Met deze vragen in het achterhoofd teidt Stetla

22mei

de ktank van Nedertand

van Voorst van Beest ons door Nederland en laat

Hoe klinkt Nederland eigentijk? Nemen we nog

ons bijzondere en atledaagse getuiden ervaren.

wetde tild om eens goed te luisteren naar de

Ze laat zien hoe het geluid zichtbaar is in het

Regie George Schouten

22:55, NED2 bU Holland Doc

geluiden om ons heen?

Herhaling: zie onze website

dat we ons Iiever afstuiten? Wat doet at het

op soms onverwachte ptekken.

getuid met ons? ls het nog welergens echt stil

We [eren zo het Neder{andse getuidsiandschap

in Nederland? En hoe ktinkt dat, ats het stii

kennen en zien hoe diep getuid letterlijk en

0f

is er

zoveelgeluid

is?

Nedertandse landschap en zoekt en vindt stitte

figuurtijk doordringt in ons dagelijks leven.
De film [aat Nederland 'zien'vanuit het perspectief van het geluid en geeft daardoor een verrassend en confronterend beetd van een vertrouwd

landschap. Een reis door een lawaaiig tand op
zoek naar haar ambivatente retatie met stilte.

Regie Stella van Voorst van Beest
Lengte 60 minuten

www.bosrtv.nl/hoe-luidt-het-land

> op

tv, on[ ne en dvd
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BOS Nieuws

Zaterdag

25 mei
15:00-16:50

.

BUN en BOS in beroep tegen sanctie

Hemelsbreed

De Boeddhistische Omroep en de Boeddhistische Unie

l{ederland

Vijf vijftigers op het kussen (5)

gaan in beroep tegen een uitspraak yan het Commissadaat voor

Wat beweegt mannen rond hun 50e te gaan

de

liedia.

mediteren? Jan Vrenssen {51) is leshuisdirecteur
op het Beatrixcollege in Tilburg. Hoe werkt zijn

Op 12 maart heeft het Commissariaat voor de Media

vipassana-praktijk in zijn teven en op zijn werk?

geoordeeld dat door de BOS ten onrechte getd is uitgegeven aan een onderzoek naar het boeddhisme in

Berg van de ziel
Ada de Jong zag haar man en drie kinderen voor

Nederland. ln deze uitspraak wordt de BUN -ats moederorganisatie van de BOS - een boete en terugvordering

haar ogen van een berg storten. De votgende

opgetegd. De BOS en BUN vechten nu de opgetegde

jaren worstelde ze met de vraag: ats attes van

boete en terugvordering aan brj een onafhankeli.lke rechter.

belang verdwenen is, hoe leef je dan verder?
En wat betekent je eigen

De {westie speett sinds 2Ol2.foen.egoe het commissa-

verantwoordetijkheid

nog als het leven zo kwetsbaar

riaat een sanctie op waar de BOS en de BUN bezwaar

is?

tegen hebben aangetekend, Vervolgens deed het commisBurma Voices

sariaat daar op 11 maart 2013 zetf een uitspraak over.

Het boek Eurma Voices
Their Own l,Vords

is

-

Daarmee heeft het Commissariaat geoordee[d over haar

People of Burma in

eigen uitspraak, en heeft er geen onafhanketijke toetsing

een weerstag van viertig

van net gescl- iI ptaatsgevonoen.

getuigenissen over het leven en de vrljheidstrijd
rn Birma. Ex-kindsotdaten, huisvrouwen. activis-

tische monniken, en zelfs rappende politici

Los van het geschil is de BOS een financieel solide onder-

komen er aan het woord. Elke Kuijper was

neming, waarvan de continuiteit niet in gevaar is. Noch is

betrokken brj de samenstelting van het boek.

dat het gevat bij de BUN.

Na 16:00 Wijsheid in emotie
Negatieve emoties kunnen ons [even ftink vergatten. Ze ontkennen of zelfs bestrijden werkt

niet. Han de Wits nieuwste boek Wqsheid in

energie
van emoties uit haar egocentrische vervorming
bevrijden en ze tot wijsheid smeden.

emotre stelt een derde weg voor: de

CO[OfOn
Alte aankond gingen onder voorbehoud

www.bosrtv.nl ook voor gemiste tv- en rad ouitzendingen
facebook.com/bosrtv en twitter.com/bosrtv
www.bodhitv.nl onze jongerensrte
face boo k,co m/bod

h

itv en twitter.com/bodhitv

Luisteren kan via Radio 5, kabeL en podcast www.bosrtv.nt/podcast

O Een uitqave van oe BOS Boedcihist sche Omroep Sl chtlng 2013
Redactie Kitty Arends, Tom Hannes, Laetitia Schoofs en Marijn van der Waa
Vormqevinq Teresa Borasino, Amsterdam
Druk Pantheon Drukkers
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BOSCemist
Dharma Rising
Het boeddhisme wordt veelal beschouwd als de snelst groeiende religie

onder hoogopgeleide westerlingen. Er zijn redenen voor die aantrekkings-

Naar de haaien
'Hoe kunnen we ons brood ver-

kracht: het boeddhisme is retatief vrij van dogma's die voor pragmatische,
wetenschappelijk georidnteerde westerlingen moeilijk te aanvaarden zijn.

dienen zonder dat onze levens-

Het neemt een open en alomvattende houding aan tegenover de natuur-

kwatiteit naar de haaien gaat?"

tijke wereid en

Hopla. Een vraag waarover de

passie, vergevingsgezind en geweldloos.

hele mensheid zich al viifduizend

Maar de qroeiende aanhang in het Westen stelt het boeddhisme misschien
wel voor de zwaarste uitdaging in de 2500 jaar van zijn geschiedenis: zich

jaar het hoofd breekt. Zells de
Bijbel begint er mee, al herinner

ik me niet dat er ook een oplos-

benade

het begrip 'verbruik' ecologisch. Het is vol com-

aanpassen aan de moderne maatschappij. Dharma Rising is een tweedelige serie over de snelle opkomst van het boeddhisme in het Westen.

sing voor gegeven wordt. Ziet het
er beter

Deel 1: Out of the past

uit in het boeddhisme?

Een blik op de toekomst door de ogen van de eerste generatie westerse

Mja. Misschien. Maar laten we
er geen doekjes om winden:

boeddhistische leraren. Hoe beinvloeden het boeddhisme en de westerse

ook het verhaal van het boed-

samenleving elkaar?

dhisme begint met een prins die
als jongeman geen zin heeft om
zijn baan als politiek leider op te

Deel 2: lnto the future

nemen. Kunnen wij, ats leken,

uit

Zowel in de uretenschap als in de psychotherapie maakt het boeddhisme
een opmars, bijvoorbeeld in de vorm van neurofysiologisch- en bewust-

Schrijver en BOS-redacteur
Tom Hannes heelt het even

zijnsonderzoek en mindlulnesstrainingen. Ook wordt onderzocht wat
de kern van de boeddhistische leer is: sommige van de 'boeddhistische'
gebruiken die in het Westen worden overgenomen, behoren meer

uitgezocht.

toe aan de Aziatische cultuur dan aan de Dharma zelf.

deze hoek dan hulp verwachten?"

Regie David Cherniack

Lees meer op www.bodhitv.n[

Lengte 2x60 minuten

vanaf 6 rrre i

> ontine te zien op

www.bosrtv.nl/dharma-risi n g

Deze uitzending is egens auteursrechten alleen binnen Nedertand online
re bekijken

Volg de BOS via
facebook.com/bosrtv
en twitter.com/bosrtv

+BOSRadio

Maandthema

Theravada

Zaterdag

Zaterdag

Zaterdag

4m er

11 mei

t8 mei

15:00-15:50

.

15:00-16:30

Hemelsbreed

.

t5:00-15:30 . Hemelsbreed

Hemelsbreed

Meer dan meditatie alleen

De stille muziek van Luc De Winter

i De non en de charismatische

Marij Geuts beoefent vipassana. Maar een echte

Zenmonnik Luc de Winter componeert 'stile

i

Antropologe Carry Maria klein Gunnewiek raakte

praktijk, benadrukt ze, is meer dan meditatie

muziek'. ln werken als A Song of Silver and Snow

r

en Kannon's Pillow verwerkt hij klassieke zentek-

j

zo nieuwsgierig naar het charisma van sommige

a[een. Ze heeft een Birmese teraar, maar een
echt westers boeddhisme lrjkt haar ook absotuut

sten en Japanse shakuhachi, maar ook invloeden

:

zelf non te worden en de buzondere heren te

uit twintigste-eeuwse westerse muziek zoals die

ionderzoeken.

noodzakeli.jk.

monniken

mannetijke monniken in Thailand, dat ze besloot

van Cage. Skavinsky en Messiaen.

i Cotumn Dirk Beemster

Column Guan Her l,lg
Column Evetine Brandt

i

lneke Atbers doet wetenschappetijk onderzoek

Kroniek van een Nederlands

i
i

naar [open als religieus ritueel. Ze dook in de

boeddhistisch archief

;

gesloten wereld van Japanse ktoosters en verge-

Jacques den Boer heeft, samen met onder an-

leek oosterse fitosofie met westerse levenskunst.

dere Jelte Seideten Rinus Laban, een Nederlands

De God van het lopen

Van mindfulness tot heartfulness
trainingen ontwikkelden meditatieleraar Frits

Ter verdieping van de ktassieke mindfutness-

boeddhistisch archief opgericht. Ze witlen docu-

: Koster en psychotherapeut Erik van den Brink
i de lraining Nlindfulness-Based Compassionate
i livrng. Mededogen staat er cenkaat. ls dat nu

Jan Bor en moderne spiritualiteit

menten, archieven. tijdschrif ten en pubticaties

:

Jan Bor was ooit zenstudent en mediteerde zetfs

rond het boeddhisme in Nederland verzamelen

j

in een Japans ktooster. Vele jaren tater verbaast

en veilig bewaren. Geen overbodige luxe in ons

:

Het succes van de knuffelboeddha

hij zich er steeds meer over dat westerse boed-

versnipperde boeddhistische landschap.

:

van een Thais boeddhabeeld in een gouden ge-

dhisten de oosterse gewoontes, tradities en
hidrarchiedn overnemen. Hoe modern is dat?

En

wat hebft dat met een ontwaakt leven te maken?

theravada of mahayana?

j My first Buddha is een zachte stotfen uitvoering

De Boeddha in het tuincentrum

i waad, ln Nederland is de knuffel een regelrechte

ln zijn nieuwe boek vergetijkt hoogleraar boed-

;

dhisme en hindoeisme Pautvan der Vetde

i

Na 15:00 De Pali canon

uitingen van het westers boeddhisme met de

i

volgens Janssen & de Breet

oorspronketijke oosterse teksten en tradities.

hit. ln Thaitand

is

zoiets totaal not done. Trekt de

bedenker Joost de Graaf zich daar iets van aan?

aan de Nedertandse vertating van de Pati-canon.

Na 16:00 Theravada: strenge regels

Met deze basisteksten van de theravada-traditie

vgrsus bevrijdende meditatie?

i urOrOO NamgyalLhamo
i De Tibeta.nse ,angeres Namgyal Lhamo woont
i in Nederland. Ze bracht een nieuwe cd uit en
i speetde de hoofdrol in de fitm Drapchi over

kun je een hele boekenkast vulten. 0ndertussen

Vipassana-leraar Henk Barendregt ziet een

:

een ontsnapping uit Tibets grootste gevangenis.

heeft het tweetal tien boekdelen vertaald. Waar

spanningsveld tussen de op vrijheid gerichte

;

Een gesprek met haar over

haten ze de moed vandaan? En hoe vertaatje

vipassana-meditatie en de formete regets van de

2000 jaar oude lndiase teksten in mooi modern

theravadatraditie, waaruit de vipassana voort-

Nedertands?

gekomen is. Een studiogesprek daarover met

ln 1997 begonnen Rob Janssen en Jan de Breet

zenteraar Andrd van der Braak, Tibetaans boeddhist Dorothea Franck en Henk Barendregt.

,
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Aldre

',,a

n der Braak

On zichtba re Bod h isattva's
Steeds meer mensen in Nederland
hebben iets met het boeddhisme.
Meditatie wordt steeds populairder,

master Spiritual Care, die in september

Compassie belichamen

2015 van start gaat, en die samen met

maar is het boeddhisme daarmee
ook geintegreerd in de samenteving? "Met de nieuwe master
SpirituatCare, aan de VU, is de
eerste grote stap in die richting
gezet', zegt Andrd van der Braak.

dhistisch geestelijk verzorgers opleidt,
is volgens Andrd van der Braak een

Die maatschappelijke verankering
vormt ook de rode draad in de visie
die hij vanuit zijn leerstoel wil uitdra-

DOOR

niveau af."

K

ITTY AP:

N DS

een eenjarige ambtsopleiding boed-

gen. Want wat is eigenliik de essentie

grote stap gezet in deze richting.

van een boeddhistisch geestelijk ver-

"De laatste iaren heeft het boeddhisme
stefl{ aan populariteit gewonnen, maar

zorger? Dat zal duidelijk worden op

dat speelt zich vooral op individueet

Oosten in het Westen uitzendt, een
portret van And16 van der Braak, door
filmmaker Pat van Boeckel. In de film

Concreet gezegd: mensen voelen zich

2

juni,

als de BOS de

film Het Verre

'Het is eigenlijk allemaal begonnen in
de gevangenissen", vertelt de zenleraar

aangetrokken tot mindfulness of andere
vormen van mediteren en beoefening,

en hoogleraar boeddhistische filosofie

maar op maatschappelijk niveau, bin-

aan de Vrije Universiteit. "Daar zie je dat

nen de instituties, is het boeddhisme

de boeddhistisch geestelijk verzorqer
al helemaal geaccepteerd is. De volgen-

nog onzichtbaar. "Nu deze opleiding
er i$, worden de geestetijke zorginstel-

de stap is dat dit ook in andere maat-

linJen zich er meer bewust van dat er

met ik." Volgens Andr6 hebben wij

schappetijke instituties gebeurt, zoals

iiberhaupt zoiets bestaat als een boeddhistisch geestelijk verzorger".

het Westen de neiging om compassie

het leger en in de zorg." Met de nieuwe

zien we een kort fragment van de oratie,

uitgesproken tijdens zijn inauguratie
in september 2012, die begint met de
zinnen: "De Vrije Universiteit gaat boeddhistisch geestetijk verzorgers opleiden.
Ze moeten vooral afleren te beginnen

in

te zien als een kwatiteit die we 'binnen +

.:.BOS

Diatoog met het Oosten

gebracht, door met een delegatie van

Om tot die andere benadering van

de VU verschillende Chinese boed-

compassie te komen is het betangrijk

om 'de waarheid' niet alleen maar te
zoeken in exotische tradities in het

dhistische kloosters te bezoeken en de
Renmin Universiteit in Beijing. Beelden
daarvan zien we ook terug in de film.

verre Oosten. Maar eerder om met

De banden zullen nog verder worden

het veel meer om compassie zijn of

nieuwe ogen, bijvoorbeeld door de lens

belichamen.'

van het boeddhisme, te kijken naar de
waarden en tradities hier in het Westen.

versterkt tussen 17 en 20 juni, als een
delegatie van een chan-klooster uit

her gaat vooraI o^r aanwezig zi.'
door wie.le llent en hoe je bent

"Veel mensen zijn geinteresseerd

in onszelf' moeten cultiveren en die
we dan gebruiken om goede daden
te verrichten. "Dit is hoe wij gewend
zijn tegen compassie aan te kiiken: als
iets wat je doet. Bekijken we compassie

vanuit

de oosterse tradities, dan gaat

in

Beijing een bezoek brengt aan de VU.
Eerder dit jaar, van februari tot april was

het boeddhisme omdat het nieuw is en

Dr. Caifang Zhu. van Renmin, al twee

maanden te gast als onderzoeker en

Compassie zijn is dus niet alleen dat je

anders dan wat ze bijvoorbeeld kennen
vanuit hun christelijke achtergrond.

naast iemands ziekbed zit en probeert

Daar hoorde ik op mijn 18e ook bij.

rondom zijn verbtijf een symposium

om het luiste te zeggen en compassie-

Dat Westen was allemaal niks, ik ging

georganiseerd. "Heel interessant was

vo1'le handelingen te verr j.chten. "Wij

liever naar India, China en Japan, waar

dat", vertelt Andr6. "Om onze eigen

denken a[ snel dat compassie activis-

naar miin idee de verlichting te vinden

tisch moet zijn, dat je wat moet doen.
Maar vaak gaat het ook vooral om

was. Ironisch genoeg kon ik door

beoefening in een nleuw licht te zien is
het goed om kennis te nemen van hoe
boeddhisme in Azi6 wordt beoefend.

aanwezig zijn, door wie je bent en hoe
je bent. zodat die ander zich gezien

miin

ervaringen in het boeddhisme met
een positief soort van vervreemding
opnieuw kijken naar miin eigen traditie.

docent aan de VU, en werd er speciaal

In het Westen leggen we de nadruk
sterk op meditatie en de individuele er-

voelt en minder alleen is in zijn of haar
tijden." Of zoals hij in zijn oratie zegt:

Waar ik dus eerst dacht: dat christen-

varingen die daarmee gepaard gaan. In

dom heeft toch echt wel afgedaan, ben

"Vergevorderde bodhisattva's kunnen

ik bijvoorbeeld door mijn zenmeditatie
Meester Eckhart op een andere manier

China en het chan-boeddhisme ligt het
accent veel sterker op de bodhrsattva
beoelening, dus beoefening in het

gaan lezen, totdat ik dacht: Ahaaa, dat

dagelljks leven. Daar geloof t men dat

bedoelt'ie!"
Je zou het een dialooq kunnen noemen.

ie niet op eigen kracht verlicht kunt
worden, maar dat je je moet openstellen

tussen Oost en West. Een dialoog die

om hulp te ontvangen."

levende wezens bijstaan in miserabele

omstandigheden en zelfs afdalen tot in
de diepste hellen om daar de verdoemden bij te staan. In deze visie is de
gehele wereld vervuld van zulke, voor
ons, onzichtbare bodhisattva's."

And16 ook Ietterlijk tot stand heeft

BOS Nieuws
Nieuwe hoofdredacteur radio
Maur ce Laparliare s met ingang
van

l

rne hoofd Radio

bi.t

de BOS.

Andre Kuipers in film
De Nieuwe Wildernis
ESA

astronaut Andre Kuipers s een van

Hil is een er,,,aren radioman, en we

de hoofdpersonen van de BOS-docu-

ziln verheugd dat hij voor de BOS

menta re ln Dalaag met de natuur.

gekozen heeft.

H

j volqt Jacqueline

een llosofische explorat e over de band

Oskamp op. die begin januari stopte.

tussen mens en natuur.

Maur ce was tot ziln switch naar de

Deze documenlaire wordt paratlel aan

BOS dlrecteurhoofd redacteur bil

de grote natuurfiLrn De rVleuwe Wildernis

RTV Dordrecht. Daarvoor werkie hrj

opgenornen, en s vanaf september 2013

onder andere als radroversLaggever

rn

voor de Weretdomroep.

de Nederlandse filrrhuizen te z en.
De BOS zendt de film tater dit jaar u t.

Meer op

www.denieuwewildernis.n[/dialoog

€*BOSTeLevisie
Zondag

2

juni

14:00.

NED2

Herhaling Zat Sjuni 09:30. NED 2

Van het Verre Oosten naar het Westen

portret van Andre van der Braak
Vorig jaar vond op de VU in Amsterdam een kleine revolutie plaats. ln het voormatige protestantse botwerk startte de

studierichting Boeddhisti-

sche filosofie. Zenboeddhist Andr€ van der Braak

werd benoemd als eerste bijzonder hoogleraar.
Filmmaker Pat van Boecketvolgde hem daarbij.

meditatie, ritueeten praktijk. Daarbij taat hij zich

te nemen en laat op die manier zien dat de kloof

Andrd reist namens de VU naar China om een

ook inspireren door Europese denkers.

tussen Oost en West kleiner is dan wij denken.

uitwisseling op poten te zetten met de Renmin

Hij promoveerde op Nietzsche, in wiens wester-

universitelt van Beijing. Fietsend door Beijing

se fitosofie hij de kern van de oosterse boeddhis-

Regie / Scenar o Pat van

aanschouwt hij de revivalvan het Chinees boed-

tische [eer weerspiegeld ziet. Vanuit Sits lvlana,

Lengte 50 minuten

dhisme, dat tussen 1949 en de jaren tachtig on-

het Zwitserse dorp waar Nietzsche zijn bekende

bosrtv.nt/ van-het-verre-oosten-naar-het-

der druk stond door het communistisch bewind.

werken schreef, kruipt hij in de huid van Zara-

westen

Terug in Amsterdam wordt duidelijk dat Andrd

thustra, de Perzische profeet die Nietzsche

voortdurend heen en weer reist tussen fitosofie.

opvoert om de westerse cultuur onder de loep

> oo

E

Boeckel

tv, ontine en dvd

FrA\
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Zondag

t6 juni
14:00

.

NED2

Herhating Zat 22 juni 10:00 . NED 2

Be

Your Own Teacher

boeddhisme votgens Martine Batcheior
Martine Bachetor is een markant boeddhistisch
leraar. 0pgegroeid in een athelstisch gezin

vertrekt ze op haar 22e met een rugzak vol anarchistische ideaten voor een maand naar Azie.
Door een misverstand met haar ticket betandt ze
per abuis in Korea, Als haar wordt gevraagd om

methode eigen, naast de Koreaanse zen die

non te worden in een boeddhistisch ktooster,

bn Stephen aI beoefenden.

zi.l

lijkse sores. Waaronder haar vergeetachtige
moeder die niks heeft met het boeddhisme.

hoeft ze maar drie dagen na te denken.

Tegenwoordig wonen ze in Frankri.lk, begelei-

Tien jaar later zit ze er noq, en er ontwikkett

den retraites en geven lezingen over de weretd.

zich een vriendschap met Stephen Bachelor,

We zien Martine in haar dagelijkse leven in

Lengte 30 minuten

die misschien iets te innig ls voor het klooster

Bordeaux, samen met Stephen en haar 86-jarige

bosrtv.n[/be-your-own-teacher

Ze besluiten samen om uit te treden. Ze kouwen

moeder. Tussen het tuinieren door vertett ze

> op

en leven zesjaar in een Engelse boeddhistische

over creatief bewustzijn en hoe ze dit gebruikt

gemeenschap. Hier maakt ze zich de vipassana

in het omgaan met verganketijkheid en de dage-

Reqie / Scenario Anne Kleisen

tv. online en dvd

trEE@

OBOSRadio
> betuister [ive, online en ats podcast

(,)EE

Zaterdag

Zaterdag

22juni

29 IUnr

t5:00-15:30 . Hemelsbreed

15:00-16:50

Tijdsurlen

l'm your man

'lk heb de

Zenleraar en Leonard Cohen fan van het eerste

tijd'ishet net uitgekomen boek van

.

Hemelsbreed

PauI Loomans over 'tijdsurfen' ats oplossirig voor

uur Ton Lathouwers las de recent verschenen

de moderne drukte. Omgaan met tiid tijkt in dit

biografie van Cohen: l'm your man.Ontdekte hij

moderne digitale tijdperk het moeitijkste dat

daarin nog zaken die we tot nu toe niet wisten

er

ii. Loomans

is het hoofd van het European

Zen Center in Amsterdam en ook werkzaam

over Cohen? En wat maakt Cohen tot zo'n mythische figuur?

ats therapeut.

V'rjf vijftigers op een kussen (4):

Column Pamela Koevoets

Ralph Wieske
'Een zachte tanding, dat is het mooiste dat er iJ

Riens Ritskes en de goudbrokaten

volgens gezagvoerder bij de KLM Ratph Wieske.

rakusu

Vierjaar geteden maakte Ratph Wieske kennis

ln apriI barst een bom onder zen.nl, de grootste

met een boeddhistische kijk op het teven die ge-

sangha van Nedertand. Sokun Tsushimoto Roshi,

baseerd is op grondetoosheid en onzekerheid.

de Japanse teraar op wie [eraar Rients Ritskes

zijn autoriteit gebaseerd heeft, ontkent plots etk

Mindful eten

formeetcontact met hem en maakt brandhout

Mindfut eten is in. Wat wordt ervan verwacht?

van zijn leraarschap. Wat staat de mensen van

Wat tevert het op? Anne Speckens, hoogleraar

Colofon

psychiatrie aan de Radbouduniversiteit Nijme-

Atte aankondigingen onder voorbehoud

gen, doet er in september onderzoek naar.

bosrtv.nl ook voor gemiste tv- en radio-

zen.nl nu te wachten?

Na 16:00 Vliegende monniken

uitzendingen

Tibetaanse monniken worden soms wonder-

Na 16:00

facebook.com/bosrtv en twitter.com/bosrtv

baarlijke vermogens toegedicht, gaande van

Stukjes bot en versteend btoed van de grote

bodhitv.nI onze jongerensite

snelwandelen (snelter dan een fiets), meditatie in

boeddhistische meesters. Ze waren te zien in

lacebook.com/bodhitv

bittere koude tot zetfs vtiegen. Pieter Kiewiet de

het Rijksmuseum voor Votkenkunde in Leiden.

en

Jonge. teerling van Namkhai Norbu Rinpoche,

De expositie 'Maitreya Project Heart Shrine Relic

Luisteren kan via Radio 5, kabel en podcast

verdieptzich al.velejaren in deze fenomenen.

Tour'was meer dan kijken atleen. Alte bezoekers

bosrtv.nl/podcast

twittei.com/bodhitv

konden zich taten zegenen met retikwiedn van
de historische Boeddha.

@ Een

uitgave van de B05

Boeddhistische Omroep Stichting, 2013
Redactie

laetitia Schoo{s, Kitty Arends,

Tom Hannes en Marijn van derWaa
Vormgeving Teresa Borasino, Amsterdam
Druk Ruparo, Amsterdam
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Zonc.laq

net als haar man neljke collega's richting het

30 juni

!'r/esten Voor frtrnmaker Babeth VanLco

t4:00 .

I'IEDZ

Herhaling Zat 6juli 09:50 . NED

'r',as

de :oepass ng ervan rn he: dagetilk;e Lever lets

he:

uraarvan

zi.]

zelf net .ichtenoe voorbeeld

s.

vrcuwen n 1€t roeddhisme

een bilzondere gebeurtenis om in Amster,lam

Meer over de serie

in de jaren negentig deze eeiste vro.rrrretlke

bosrtv.nl/vrouwen-en-boeddhrsn-e

Tibetaanse leraar tegen te komen. lulaar vooraI

(handro s leraarschap rnaakte indruk En dat

2

wordt voor de kilker gaanderleg voelbaar. Haar
lessen kenmerken zich door strenghe d en ge

,,,oetvoor humor Anders dan Ce meeste Leraren

Khandro

(3 i-,ili,L:-r,r ''rtil..,11

is zil n et zozeer bez g

Dit derde deel van de reeks Vrouwen en boed-

tplstc-. -.aar p e0i.t

1,r

a),1\,ral,

net l:el voigen van de
Zi_ .Jo

0e C-a-lnJ e'

trEE@

dhrsme is een portret van de bekendsle vrouwelijke T betaanse [ama Jetsun (handro R npoche,

bij urie het boeddh sme er met de paptepel

s

ngegoten Op haar trveede ,rerd z j herkend
ats de re ncarnatre van Yeshe Tsogyat, de eerste

vrouweIijke T betaanse trad tiehouder. 0ok
erfde ze aI op jonge [eeft ]d hel klcoster van

raar vader, de [ama MinCroIing Trchen.
De tr{m

ln

volgt l(handro rn het M ndrolting klooster

ndia. maar ',ve reizen ook naar de

VS,,,^",aar ze

samen met l.aar zus het T betaans boeddhistisch

centrum Lotus Garden oprichtte Door (handrc

s

westerse schoI n!] op een irternat onale school

n

ndia vuas zij een van de we niEe ribetaense

[eraren d e perfect Engels spraken. en ze rersde

Eodl':itrr
Het hler en nu heeft best goede marketing gedaan, vind ik. Al een poos
is het the place to be en niet alleen
voor: filosofische of spirituele tiepjes,
maa.r voor hele boeddha-bebeelde

volksstammen, organisaties en producllijnen. Want wie wil er nu niet
in dat hier en nu zijn? Wat we sinds
een paar jaar ook altemaal willen is

The ptace to ile
volgens Geertje Couwenbergh. "Na

in ons hart zijn en niet in ons hoofd.
En rust en ruimte voelen. En terug
naa:r jezelJ gaan. Volgens mij zit

twee uur op een kussen krab ik nog

er achter al deze termen hetzelfde

liever eigenhandig de verf van de
schrijn af dan dat ik blijf. Zo leuk is
het niet om rust en ruimte te voel-

PR-bureau..."

Het hier en nu is overgewaardeerd,

Volg de BOS via
fa

ceitC,ok co,-i:l f i)osrir
-bLlsl
i'',ri tri:t- aor]1 i
iv

en

en. Of toch wel?

.

bodhit!,i1

+BOSRadio
Zaterdag

Zaterdag

Zaterdag

l juni

8 juni

15

15:00-16:50

.

Hemelsbreed

15:00-15:30

.

Hemelsbreed

juni

15:00-16:30

. Hemelsbreed

De axiale tijd: bron van onze religieuze

Derk Sivert van der Laan

Vriendenhuis Nooitgedacht

tradities

lT-speciatist Derk Sivert van der Laan streeft naar

Het vriendenhuis Nooitgedacht is een woon-

een boeddhistisch gebruik van sociate media ats

gemeenschap en meditatie-retraite centrum in

De grote weretdreligies, waaronder het

boed-

dhisme, ontstonden tussen 800 en 200 voor

Twitter, Viber en Whatsapp.

Christus. Een periode die vandaag de'axiate tijd'
genoemd wordt. Dr Lourens Minnema [egt uit

de traditie van Thich Nhat Hanh in het Betuwse

Tricht. Het is ook een plaats waar heetwat op-

Column Eveline Brandt

hoe het mensetijke denken toen een immense

merkelijke en inspirerende activiteiten georganiseerd worden.

verschuiving meemaakte, die tot op vandaag

De Mindful Maatschappij

doorwerkt.

Hoogleraar medische wetenschappen Saki

Boeddhistisch daten?

Santoretli sprak in meiaan de Radboud Univer-

Hoe kan een boeddhist daten? 0p de datingsite

siteit over zijn droom van een 'mindful society'.

de Buddhist Passions? Maar daar kom je namen

ln zo'n maatschappij ziet hij zetfs armoede en

tegen als'geite bee/ of 'kittybatt'. Misschien is

Wesak

oortog uitgebannen, vanuit het besef dat ieder

het boe kje 'Als de Boeddha zou daten' uan

ln de tweede helft van mei wordt traditionee[

individu een onderdeel

Column Guan Her Ng

is

van het grote geheet.

het wesak-feest gevierd, ter herinnering aan

Chartotte Kasl dan gepaster.

het oude relatiebureau van Anneties Penning,

geboorte, ontwaken en dood van de Boeddha.

De Terugkeer van de Tempelwachters

Drie kernmomenten uit het leven van de histori-

De reusachtige beetden die de boeddhistische

sche Boeddha, waarvan de geografische plaat-

tempet lwayaji in West Japan bewaakt hebben,

sen nog steeds petgrimsoorden zijn.

zijn weer te bezichtigen in het recent geopende
Rijksmuseum. Conservator Menno Frinski kent

Dzogchen en bfin

lnspirerend boek Geertje Couwenbergh

hun kracht.,.

Een

Geertje Couwenbergh

is

0i toch maar naar

schrijfster van onder

die zich onlangs ats boeddhist outte?

Column Dirk Beemster

interview met Geshe Kalsang Gyatso over de

ptaats van de sjamanistische bon en dzogchen-

anderc' Hartcorc' en geeft ook schrijlcursussen.

Na 16:00 De Boeddha van Couperus

Haar favoriete boek is een verzameting korte

De Nedertandse schrijver Couperus werd 150

verhalen: Nremand hoort hier meer dan jij'.Het

jaar geleden geboren. Net ats zijn generatiege-

Na 16:00 Catherine Cools

boek bevat geen dharmateksten, maarje kan ze

noten was hij sterk beinvloed door'het Oosten'.

Catherine Coots is een soap-ster in Vtaanderen.

wetdharmatezenl

meditatie in het Tibetaans boeddhisme.

Daarin was weliswaar heel wat ruimte voor

Ze zingt

fantasie en projectie, maar er was ook meer aan

onlangs werd ze tot tranen toe geraakt door een

Na 15:00 Babeth Vanloo:

de hand. Wij gaan op zoek naar de Boeddha van

stit[e vipassana-retraite.

Beuys en de BOS

Couperus.

B0S-oprichter en filmmaker Babeth VanLoo
(1948) gaat eind mei met pensioen. ln de geest

van haar teraar, de beroemde Duitse kunstenaar
Joseph Beuys, ziet zij de Boeddhistische
roep Stichting als een sociale scutptuur,

0m-

ookjazz en kookt macrobiotisch. En
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Bestaat er zoiets ats mindfuIop

vakantie gaan? Of doen we er juist
goed aan ook eens vrij te nemen
van het boeddhisme?
Vier beoefenaars die het afgetopen
hatf jaar optraden in onze docu's
en radio-uitzendingen onthulten
hun vakantieptannen.
I

i t

,

t!

i:

I

!

Vakantie vieren met
de Boeddha
"Ik ga nooit op vakantie", zo luidt de

het qetuk dat ik mijn eigen tiid indeel",

vrolijke binnenkomer van Martine

leqt ze uit. "In Korea zegt men weleens:

Batchelor. "Voor mijn werk ben ik

het leven na de zestig is bonus. Ik werk,

immers al zo vaak op reis. Vakantie

maar doe het in mijn eigen ritme. Door

is voor mij thuisblijven", of zoals ze het

die vrijheid heb ik geen vakantle nodig

in het Engels formuleert: vacation is
a break from being away. Daar moet bij
gezegd dat Martine geen onderschei.d
ziet tussen vrije tijd en werk. "lk heb

van mijn leven. Van een standaard
vakantie kom ik eerder vermoeider
terug. De moderne vakantie beleef ik
als hard

werken."

+

.iBos

Hongerige geesten

mee te va1len: "van vakantiestress heb-

dus "ia", zegt hii, "zoiets bestaat zeker.

Datzelfde geldt ook voor columnist

ben wij geen last; wij ervaren eerder

Ik herinner me een tekstie waarin

Tom Hannes. "Tegenwoordig ben ik
er wat toleranter op geworden", ver-

vakantie-opluchting. Het moet vooral
niet te ingewlkkeld ziin. Je kunt wel

stond: vakantie is voor mij ergens gaan

telt hij, "maar als kind en adolescent

naar het buitenland willen, maar met
twee kleine kinderen is dat zo'n geor-

verder lopen en opnieuw observeren

gebruikte ik vakanties als een soort
'wrokkige' inhaalmanoeuvre; eindelijk

zltten, observeren, dan een stukje
en zien dat het allemaal veranderd is."

ganiseer. Wij gaan dus naar Friesland,

Dat het idee van mindful vakantie niet

tijd om met 6chte dingen bezig te zijn!

waar we een oud boerderijtje delen

Zoals dingetjes opzoeken in boeken,

met de familie. Heerlijk, want er is hier

nieuw is blijkt uit het verhaal van Irdne
Bakker: "Ik ben eens geinterviewd

schilderen, eigenlijk alles wat ik niet op
school kon doen. Dat is natuurlijk heel

gewoon 6cht niets te doen."

over die vraag door Flow magazine;

Ook Irdne Bakker heeft geen last van

miin belangrijkste tip toen: stap zoveel

goed, maar tegelijkerti,d maakt het ons

vakantiestress. van vakantie is name-

mogeliik uit je vaste patronen. Compu-

tot wat we in het boeddhisme hongerige geesten noemen: wezentjes die

lijk weinlg sprake. "Momenteel zit ik
door een verbouwing middenin de

ter en mobiel, laat ze voor wat ze zijn

duidelijk een nood hebben, maar deze
ledigen op een manier waardoor ze

plavuizen en impregneermiddelen."

alleen maar sneller en f eller rondlopen

zeer bescheiden: "Deze zomer ga ik

in dat rad van zin en bevrediging. En

weken naar Santa F6, om les te geven

is het juist fijn om ook niet-geptande
tijd te hebben en aan het toeval over

dat levert dan weer stress op, want het

in het Upaya Zen Centre. In die vijf

te laten wat je gaat doen, waardoor je

is niet zo makkelijk om plots rustig te

weken heb ik een dag gepland waarop

de speelse kant, de homo ludens, meer

worden, als je gewend bent altljd door

ik in stilte ga lopen. Ofhcieel is het een
werkdag, maar ik beschouw het toch

ruimte geeft."

Celdt dat ook voor Anneloor van
Heemstra? Begin dit jaar legde zij haar

als vakantie."

Zitbatterij

eigen bijna-burnout vast voor deel II

Homo ludens

eens vrij van hun praktijk? "Ja", zegt

Bestaat er ook zoiets als mindful vakan-

IrEne, "mijn beoefening is geen heilig

tie vieren? Met mindfulness kun je

moeten. Tenslotte vergaat de wereld
niet als ik een paar dagen niet medi-

te draven."

van de serie Doen

I

Laten. Je zou ver-

wachten dat de boel laten voor haar niet
per s6 makkelijk is, maar dat blijkt reuze

verteltze. Haar idee van vakantie blijkt

vijf

want dat is op zich al een verademing.
Ook belangrijk is om je vakantie niet
heiemaal vol te plannen. Op vakantie

En nemen onze beoefenaars ook wel-

volgens Tom Hannes atle kanten op

teer-" Tom Hannes gaat nog een stapje

verder en bouwt wekelijks een 'sabbat'

in. "Zetfs

Boeddhistische actie tegen
opheffing kteine omroepen

ats ik toch zin heb ga ik

niet

zitten. Wist je dat sommige Japanse
tempels in de zomer een maand geslo-

ten zijn? Toen ik dit voor het eerst
hoorde deed het mij goed, omdat ik veel
van mijn zen eis. Eigenlijk ben ik dan

Zetf noemt ze het geen bezuiniging,

hetzelfde als iemand die zo snel moge-

maar een vern etig ng van geestelijk

lijk een milioen wil verdienen. Met een

kapitaat. BOS-opr chter Babeth M
VanLoo riep op de vooravond van
haar offrc ete afscheid van de BOS
op 4]unr op tot actie n Art et Amicitiae in Amsterdam. Actie om de zeven

zenpraktijk kan het dezelfde kant op

kleine levensbeschouweLrlke omroepen, waaronder de BOS, n et op te

gaan en dan is het goed er een tiidje

tussenuit te gaan. Je mag wel een beetje
vertrouwen op ie praktijk. Het gevaar
van altijd wilien zitten is dat je het gaat
behandelen als een zitbatterij, zo van:
ats ik heb gezeten kan ik er weer tegen-

heffen. We vroeqen haar en de be-

aan. Maar het is ook niet slecht om af

zoekers van de tentoonstelting die ze

en toe eens niet te zitten en te zien: wat

samenstelde naar de waarde van

gebeurt er nou met mij? Want uitein-

de leve nsbeschouwetq ke omroepen.

delijk is dat het betangrijkste van de
praktijk, inzicht kdjgen in ie doen en
Iaten, hier en nu."

Bekijk de v deo op www.bosrtv.nl/actie

4-BOSRadic
Zaterdag

6

juti

15:00-16:30

.

Hemelsbreed

De Nederlandse Bosmonnik
Ats bosmonnik

trekt Khantidhammo al meer

Zaterdag

Zaterdag

20 juti

27 juli

15:00-15:30

.

Hemetsbreed

Mediteren en kamperen in Friestand
Schreeuwende kinderen, ruziende echtparen
jn voor de

15:00-15:50

.

Hemetsbreed

Echt of nep?
n de Pali-canon, de verzamelde toespraken van

de Boeddha, staat beschreven hoe je monn k

dan vijfjaar door Thaise dorpen en wouden.

om tijdig in het douchegebouw te

Na een lange voorbereidingsperiode zegde h j

laatste druppets warm water? Niet in het Friese

of non kunt worden en waaraan je je vervotgens

baan en vriendrn vaarwel en venuilde Nederfand

Elsloo. Daar kan men deze zomer'Mediteren

te houden hebt. Maar een erg poputair deel

voorgoed voor een bestaan als monnik in Thai-

en kamperen'onder leiding van zenbeoefenaar

van de boeddhistische geschriften is het niet.

land. Voor het eerst sinds zijn vertrek is hij weer

en mindfutnesstrainer Rob Eckhardt. Zelf schrijft

Worden ze nog wet gevolgd? En waaraan her-

even n ons tand en doet hij zijn verhaal.

hii

z

'Zitten op een kussen en stapen in een tent,

kent men een vatse pretendent, een nepper?

wandeten in het bos.....de uLtieme vakantiel'

Vijf vijftigers op het kussen, vijfde en

Boeddhistisch daten
Stel. je bent een westerse boeddhist en toe aan

Soapster Cath6rine Kools

laatste deel

nieuwe verkering. Wat doe je dan? Surfje naar

Het s wellcht een niet altedaagse combinatie.

Iheate.maker, acteur. reg sseur en sce'ario-

een datingsite ats Buddhist Passions? Daar kom

Soapster Catherine Kools zingtjazz en k(lokt

schrijver [4ark Kingsford begon zo'n v jf jaar

je vreemd genoeg profielen tegen onder wer-

macrobiotisch 0ntangs werd ze tot tranen

geleden met mediteren. Hij koos niet voor de

vende namen ats 'gerle beer of 'kittybatt'. Of zijn

toe geraakt door een stiLte vrpassana-retraite

eenvoudigste instap het Nichiren-boeddhisme.

er kansrijker opties in boeddhistisch [iefdestand?

Verstaggever Peter Meijwes verkent de d epere

waar de beoefening bestaat uit twee uur

qronden van de Vlaamse actrice.

rnanva's reciteren, weLtwee uur per dag.
Een levendige laatste aflevering van de serie

Zaterdag

15

over mediterende'midlifers'. Daarna deel twee

juti

15:00-16:30 r Hemelsbreed

van 0e serie Hurs en haard verlalert

Tom Hannes:

Eve[i ne Brandt:

Botsingen in Birma

'la, er wordt veel gemediteerd,

"Wat was het heilzaam om alles

De redactie van Hemetsbreed duikt deze week

er worden retraites en rnindfulness-

achter me te laten en los te laten.

in de gewelddadige conflicten tussen boed-

eursussen georganiseerd (...), er

dhisten en mostims in Birma Hoe kan het dat

zijn boeddhi3tische geinspireerde

Mijn telefoon, mijn e-mail, mijn internet en miin werk. Mijn keukenkast

de ogenschi.lnlijk vredeIievende boeddhistische

kunstenaars. Maar als het erop aan

vol koffie en koekjes en chocola. En

meerderhe d zo huis heeft gehouden? Na de

al mijn andere vastgeroeste gewoon-

laatste stand van zaken wordt gesproken met

komt om maatschappelijk relevant
actief te zijn met het oog op wan-

U Wazana. een Birmese monnik in Utrecht.

toestanden, vind ik ons, Nederlandse

vijfentwintig andere, voistrekt onbekende

en Vlaamse boeddhisten toch een

mensen een potje te zitten zwiigen,

Huis en haard verlaten, deel 1

beetje slapjes. Waarom zijn we toch

en aan het einde van de week t6ch

Steden hebben vanwege de werkgetegenheld

zo flauw? Waar zijn we mee bezig?"

een hechte band te voelen."

Columnist Evetine Brandt

en ver van de stad. ln deze uitzending het eerste

Columnist Tom Hannes
Hemelsbreed, 26 januari 2013

van drie delen over de zoektocht naar een rijk

Beluister de hele column op bosrtv.nl

Beluister de hele column op bosrtv.nl

tes. Wat was het mooi om met

att jd al een aanzuigende werking gehad op

mensen uit de provincie. Niettemin droomt ddn
op de drie stadsmensen iuist van het buitenleven. Een romant sch bestaan, dicht bij de natuur

en meditatief [even.

Hemetsbreed, 11 mei 2015

Eodhitv
BOS Nieuws
Najaarsprog
n

aLrgL.rstr-trs

ra

mmering

zendt de BoS geen tv-prograrnma's uit

\1aar in septenrber gaan we weer van start. Een kte ne

greep u t wat hoogtepunten: in deel vrer van onze serie
Vrau'Nen tn het bceddhisrr,e een

pc(ret van Lama

Tsutlr rr. Ze was nog maat 22 toen ze ats een van de
eerste vrou\ /en ats Tibetaanse rnonnik werd ngew jd.

Groeien of sproeien
"Bestaat er zoiets ats een groeiproces?

n de do.urnentaie Tne Only San fitrrt regisseur Simonka

groei vooral een kwestie van bepaalde dingen niet meer doen?" Zo

de Jong een ge neratieconf lict rn een Himalayaqemeenschap De scanniagen draaien rcnd (euzes tussen het

vroeg een bezoeker van bodhitv.nl zich
af . "Kan zijn." Antwoordt bodhitv's zen-

tred I onete level en een nieuwe loekomst. Verder een

Of

1s

documentaire over de Japanse kattigraaF en vredesactivist
Kazua<i Kaz Tanahasl-i, cie vorig jaar op de BCS Boed-

coach Tom Hannes. "Maar niet a'ltijd.
Stel dat je je

je houdt de

tuin wil sproeien. Maar
tuinslang gekneld en het

dl'adag aanwezig was En regisseur George Schouten
votgl Chr s linze. De be(enoe Nederlandse rnuzikant

water stroomt niet. Volstaat het dan

volgde al lessen bil ndiase en Japanse meestermus c

om te stoppen met knijpen? Kan ziin.

voordat terrner als New Age en wereldmuz ek in zwang

Maar niet attijd. A1s de kraan nog niet

rea(ten

opengedraaid is, of de tuinsLang is

niet aangesloten, dan zat er van
sproeien geen sprake zijn. Met de
patronen die ons leven klein en benauwd maken, is dat ook zo. Loslaten
kan indrukwekkende gevoLgen hebben.
Maar het'loont ook de moeite om goede
dingen te doerL. Actief. Toegegeven,
het idee dat ons leven vanzelf 'hoger'
wordt als we domme dingen loslaten,
is heel aantrekkelijk. Zeker in onze

tijd...'
Colof on
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Zaterdag

Zaterdag

Zaterdag

3 augustus

10 augustus

24 augustus

15:00-16:50

.

Hemelsbreed

15:00-16:30

.

Hemelsbreed

15:00-16:30

.

Hemetsbreed

Boeddhistische Jip en Janneke

0p reis naar de wereld van de Dalai Lama

Heel veeI Boeddha's

Tenzin is het bijzondere longetje dat de hoofdroI

Ze is k nd aan huis in het lndiase Dharamsala

Het moet het begin zijn van een'verzame-

speelt in een on langs verschenen boeddhistisch

en bestoot voor de tweede keer een re s te orga-

iing van 1000 boeddha

kinderboek. Hil komt uit Tibet, maar woont in

niseren 'waar deuren open gaan die voor ande-

5chram heeft een verzameling boeddha-beel-

een ktooster in lndia.lnTenzrn viert feest. leert

ren gesloten btijven.' Theaterproducent Felicitas

den aangelegd die ze tentoonstelde. Ze hoopt

het monnikje dat hij braaf en aardig moet zijn,

Speth von Schutzburg bezoekt met haar groep

dat de expo de start is van de bour,v van een

maar dat vatt lang niet altijd mee. Cuttureelan-

de Tibetaanse regerrng in balIngschap en zaI

nieuwe Europese boeddhistische tempel. Javetin

tropoLoog 14onique JacqueIine Tekstra schreef

teachings van de Dalai Lama votgen ln Hemels-

kreeg opdracht hiervoor uit T bet.

haar boek voor Neder[andse k nderen van drie

breed btikt ze atvast vooruit.

s'. Kunstenares

Javelin

Portret van een kleurrijk zenleraar

tot zes.Jaar.

Huis en haard verlaten, slotaflevering

Gretha Myoshin Aerts is beeldend kunstenaar

Gevangenisleven

ln deze driedel ge serie komt een bont gezel-

en maakt woeste kteur ge schitderilen Nret echt

Na [ang aandringen kreeg programmamaker

schap randstad-emiqranten' aan hetwoord.

watleverwacht

Jeanette Werkhoven toestemming om de wereld

0p het platteland hopen ze een nieuw en diep-

ook. Een portret van Aerts aan de hand van een
van haar sch ldercursussen

van justitiepredikant S etse Visser te betreden.

zinniger leven te vinden. Zo is daar Esther de

Visser beoefent vrpassana-med tatie en geeft de

Charon de Sarnt Germain die eenmaaI in Drenthe

gedetineerden meditatie- en aandachtstraining

n et [anger tachtig uur per week witde werken.

in de soms hectische

g

eva

n

j een zenteraar,' antdat

is ze

Zaterdag

gen iswereld
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Koevoets:
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Zaterdag
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L7 augustus
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15:00-15:30
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Hemelsbreed

Hemelsbreed
Nieuw fitiaal Zen.nt
Zen.nltimme( fl nk aan de weg. In H lversum

Boeddhisme in de Jettinek-ktiniek

is inmrddels een n euwe vestiging geopend,

"Op het nippertje bereik ik met lege

Een gesprek rnet trans Ahrendt, geestelilk ver-

het 28e in Nedertand. [4et zenleraar Daido Maas

tank een benzinestation en een dub-

zorger bij de Jetlinek-kLiniek in Amsterdam over

voeren we een gesprek over de verwachtrngen

hoe boeddhrsme, mindfulness, meditatie en het

voor de nieuwe zendo, de groe van zen.nIen de

12 stappenplan van de AA behulpzaam kunnen

effecten van de commotie rondom de vermeen-

niswagen toetert omdat ik slinger.
Als steekvliegen komen de kwel-

zijn bij het optossen van versLavingsprobte-

de titelfraude van

geesten weer aanzetten. Gedachtes

zo'n ervaringsdeskundige

over ouderdom, eenzaamheid, het

de 12 stappen hebben vormgegeven. Hij sprak

organiseren, dee[ 1

einde, griezelige dood. Onwillige

over dukkha, wat welvertaatd wordt

De vakantie

kinderen die me niet willen verzorgen, want ze hebben het te druk."

stress.

bele espresso. Verbeten passeer
een konvooi vrachtwagens. De

ik
vuil-

oprchter Rients

Ritskes.

men. Ahrendt: "Boeddha is wat dat betreft net

ALs

aLs

de verslaafden die

aLs

lijden of

je voor dukkha verstaving invult, dan

De boeddhistische manier van

loopt op zijn einde. De arberd gaat

weer van start en het gezinsleven noet terug

zegt de BL0dha het votgen0e verslavirg is er

rn het gareet.

nu eenmaal, er zijn redenen waardoor verstaving

weer omhoog en stijgt de stress. Hemetsbreed

Columnist Pamela Koevoets

actief btilft en er is een manier om verslaving

vraagt zich af: is er een manier om het westerse

Hemetsbreed, 23 maart 2013

te stoppen. En die bestaat uit concrete stappen."

leven op boeddh stische wi]ze te organrseren?

0ngemerkt kruipt de ademhaling

Beluister de hele column op bosrtv.nl
Dit is slechts een lelect e van de uitzendlngen. Bezo

voor de volleCiqe proqran'merinq u,,^,rJ rosrtv.rl

i"BOS TeLevisie
Zaterda g

6 juti
09:30.NED2.Herhaling
Khandro
VrouweIrjke Tibetaan se meester
Jetsun Khandro Rinpoche is de bekendste
vrouwetijke Tibetaanse tama. Met haar perfecte
Engels, strengheid en gevoeI voor humor bracht

zij het boeddhisme naar het westen.
A[ op haar tweede werd zij herkend ats de rein-

carnatie van Yeshe Tsogyal, de eerste vrouweLijke

Tibetaanse traditiehouder. 0ok liet haar

de meeste leraren

is

zi; niet zozeer bezig met

Regre i Scena r o Babeth M. VanLoo

vader, de lama Mindrolirng Trichen, haar op

het votgen van de teksten, maar staat zil voor

Lenqte 60 minuten

jonge teeftild zljn klooster na. De fitm volgt

de belichamirg en 0e toeoassing e'va1 in

bosrtv.nt/kha ndro

Khandro in het Mindrotling klooster in lf dia,

het dagelijks leven

>

maar we reizen ook naar de V5, waar ze samen

Meer over de serie vrouwen in het boeddhisme:

met haar zus het Tibetaans boeddhistisch

bosrtv

n

[/vrouwen _en _ boed

d h

ism e

op tv. onine en Cvd
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centrum Lotus Garden oprichtte. Anders dan

4"BOS Gemist
Free the Mind
Richard Davidson is een wetenschapper met een missie. Hij
gelooft dat we met de kracht van onze gedachten onze wereld

kunnen verbeteren. Uit zijn onderzoek blijkt immers dat ons
denken een concrete fysieke impact heeft op ons brein.
De resultaten li.jken spectaculair te ziin en doen de vraag

rijzen

hoe groot de belof te van mindfulnesstrainingen is. Kan mindIulness de plaats innemen van de klassieke psychoanalyse?
Reg e Phie

Lengte 70

>

cnlne

Ambo

m in

uten

:e zien op

www.bosrtv,nt/free-the mind

"Ik ben bang dat we tot het einde van ons leven naar de WC zullen moeten gaan."
(Shunryu Suzuki)

4:nBOSWIJZER
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Programmabtad voor Vrienden van de BOS

Foi. ir.rt

Horen en zien. Het zijn zutke vanzetfsprekende zintuigen, dat het nauwetijks is voor te stetten hoe het is ats je beide kwijtraakt. Zenboeddhist
Marloes Lasker heeft de zeldzame ziekte van Usher en vertelt erover uit
eerste hand in de documenlaieVoorbijhoren en zien.
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Met pensioen

Marloes werd op jonge leeftljd arbeids-

ongeschikt verklaard, vanwege haar
dubbele handicap, de ziekte van Usher.
Mensen met deze aandoening worden
doof of zeer slechthorend geboren
en ontwikkelen op latere leeftijd ook

Mijn verled€lr,
heden en toekomst
Ze was pas begin

twintig, toen Marloes

slechtziendheid. Ze kreeg de diagnose
op 16-jarige leeftijd, maar was er op
dat moment nog nlet zo van onder de
indruk, doordat ze nog goed kon zien.
De eerste harde confrontatie met de

ziekte was toen ze op haar 23e 'met

weer eens wat te doen hebben door

voor

zich nietsvermoedend. inschreef voor

de week en zo kwam het dat ik het

een beginnerscursus zenmeditatie,

het eerst op het kussen ging zitten. Die
keer zal ik nooit vergeten. Dick stoeg
op de bel en ik voelde me meteen thuis.

bij Dick Verstegen. "Eigenlijk was ik
gewoon op zoek naar een tijdverdrijf",

vertelt ze. "Mijn man en ik waren net
verhuisd naar Utrecht en ik was al een
tijdje arbeidsongeschikt. Ik wilde wel

Dit is mijn verleden, heden en toekomst,
zo voelde het."

pensioen' mocht, zoals ze het zell
verr /oordt. "Daar sta je dan, aan het
begin van je leven. Veel plezier, maak
er maar wat vanl Je wordt toch groot
gebracht met de bedoeling om te gaan
werken. Het heeft even tijd gekost om
dat arbeidsongeschiktheidsstempel

los te

laten."

+

:'BOS

Bcdhitv
AIs mensen haar nu op verjaardagen
vragen wat ze 'doet', dan is het ant-

woord of schrijver, 6f zenmonnik of
allebei. Haar schrijverschap bestaat
.g

inmiddels uit het blog tussenpozen.com,
vo1 openhartige observaties en de pu-

o
U

(

blicatie van twee boeken. Haar tweede
boek Ik ken ie niet, mun greluke, komt

uit op 15 september, tegetijk met

F
!1.

de BOS

_g

documentaire Voorbij horen en zien.
In het boek beschrijft ze hoe zen haar
helpt met het verwerken van het verlies.
En dat betekent vooral: Iijden. "Ik merk
dat het enorm helpt om niks weg te

drukken, maar het verlies toe te laten.
Het ontvangen van verdriet is heel.

Gossip Girts
Als

twee heftjes in de koplampen

sta ik met

mijn vriendin op het dakterras van een

Be

ijnse club,

Een Amerikaanse dame (of heer, daar zijn we nog niet over uit)gaattegen onstekeet: 'Just because

belangrljk geweest. Dat is echt zazen en

you arc fat and ugly doesn't give you the

het kussen is wat dat betreft meedogen-

Niet

dat'dik en lelijk' misschien, maar

ight

to

judge other peppel!'En we hebben het verdiend.

we rcddelden welover haar. Het voelde niet zo -

loos. Ik ga zitten en het verdriet komt

ats,

vanzelf."

spiegels en teraren zijn er in alle vormen, waaronder boze transgenders,

Voorbij horen en zien

-e l.z:n ',:r rf 2 sep.e nrler oc

eh, antropotagische obseruaties. De taal der veroordeling

rs universeel. zo teerde

eedet

Geertje.

En

www.bodhitv.nl

Zondag 15 september 14:00 . NED2

4- BOSTeLevisie
Zondag

Free The Mind

1 september

De kracht van gedachten

14:00 .

Wetenschapper Richard Davidson gelooft dat
we met de kracht van onze gedachten onze

NED2

wereld kunnen verbeteren. Uit zijn onderzoek
bti.jkt dat ons denken een concrete impact heeft

op ons brein. De resuitaten [i]ken spectacutair.
Kan mindfulness de plaats innemen van de ktas-

sieke psychoanatyse?

Regiei Scenario Phie Ambo
Len.rte 60 minuten
b

os

rlv. n [/free-th e-m in d

> op tv, ontine en dvd

EEE@

nBOS Televisie

lt september
23:00.

enige zoon zijn verantwoordelijkheid neemt,

Regie / Scenario Simonka de

trouwt en het land zal beheren Maar Pema ziet

Lengte 60 minuten

daar geen leven voor zichzetf. Toch wil hij ook

bosrtv.nt/the-only-son

zijn ouders niet in de steek laten.

> oc

tv, onUne

er

Jong

dvC

trEE@

NED2

The Only Son
Winnaar IDFA pubtieksprijs 2012
De toekomstp[annen van de Tibetaanse Pema

staan onder grote druk. Net

aLs

vier van ziln vi.jf

zussen wordt hij op jonge leeftijd naar een kin-

dertehuis in Kathmandu gebracht. Nu, jaren later,
vragen zijn traditionete ouders het onmogeti.lke
van hem; zij witten dat hijterugkomt, met een
lokaaI meisje trouwt en voor het land zorgt.
De verwesterde Pema studeert inmiddets in

Nederland en kan zich een toekomst zonder

computer en boeken niet meer voorstetlen.
Perna gaat terug naar het afgelegen gehucht in

de bergen. Hij hoopt zijn ouders op andere gedachten te brengen. Die rekenen erop dat hun

Vrijdag

t3 september
25:00

.

NED2

0nder ons
Vast in de Vinex
Stelje voor:je bent een introvert meisje van 18

uit Polen en komt als au-pair terecht in een
Vinexwijk. Je gastgezin is aardig en ze doen
hun best, maar eigentijk worden ze atleen maar
ongemakketi.jk van de lange stittes die je laat

vallen. En dan heb je ook nog een vermoeden

En hoe maak je

wie de verkrachter is die de buurt onveiiig maakt.

die zichtbaar moeite heeft te [anden op de voor

onderzoeken. Want, hoe hoort het nu eigenlijk in

haar vervreemdende plekT Het derde perspectief

Nedertand? En

Vermoedens die

1e

niet durft te delen, wat leidt

contact met een buitenstaander,

uitgenodigd Ewa's oordeeltelkens opnieuw te

is dat

wetzo goed als we denken?

tot nog meer onbegrip.

in de film is dat van Aga, ook een Pootse au-pair

Andersom is het ook atniet makkelijk. llse en

die in dezetfde Vinexwijk woont, en met wie Ewa

Regie Marco van Geflen

Peter lijken attes voor etkaar te hebben. Ze heb-

uit sociate armoede vriendschap sluit.0ok met

Lengte 80 minuten

ben elkaar, een strak ontworpen nieuwbouwwo-

haar kar Ewa haar gevoelens niet deten.

bosrtv.nt/onder-ons

ning, hun gezonde zoon Stijn en een tweede

De drie perspectieven vertetten hetzelfde ver-

> op

op komst. Maar wat is geluk, in een omgevrng

haal, maar laten verschillende aspecten van de

waar altes tot in de puntjes is vast- en aangetegd?

personages zien. Op die manier wordt de kijker

tv, ontine en dvd

trEE@

i,BOSRad o
> belu iste r

(,))H

on rne en a[; podcast
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28 september
15:00-16:50

.

Y

Boeddhadag
Zaterdag 5 oktober is de jaartljkse BOS Boeddhadag in Amsterdam.

Hemelsbreed

Vanaf tien uur's ochtends zln er in de Tothuistuin en het EYE Fitm

Instituut in Amsterdam workshops, voorsteltingen en presentaties,
Het thema is spiritueel leiderschap. Speciate gast is schruver en

Afscheid van Leonard Cohen?

[eraar [ama Tsuttrim Allone, bekend van haar vijf-stappenproces

Kortgeleden gaf 'good old'Leonard Cohen in

Bevrijd

Rotterdam en Amsterdam misschien wetzijn

de documentalre Feeding Your Demons die de BOS over haar

laatste concerten in ons land; hil is per stot van

maakte, met een O8A na afloop van de fitm,

rekening al 78.1aar. Wat is eigentijk het boeddhis-

www.bosrw. nl/boeddhada g

je demonen.

Zt) zal ook aanwezig zijn bij de premiere van

t)

tisch gehalte van de concerten van deze Joods-

?

Canadese zenbeoefenaar? Marlous Lazal gaat

Thema-avond met Lucia Rijker
Exctusief voor Vrienden van de BOS geeft Lucia Rilker op donder-

op onderzoek.

dag 12 september om 19u een lezing en workshop in de Janskerk

in Utrecht. Ze presenteert daar ook het nieuwe boek 'Lucia Riker.

Cotumn Pamela Xoevoets

Bokser en boeddhist' van regisseur George Schouten. Toegang

Boeddhistisch geweld door de eeuwen

is 10,-, Reserveren

verplicht op www.bosrW.nUluciarijker

heen

v

Jette Seidetis bestuurstid van de Stichting Vrien-

Boeddhistisch Fitm FestivaI Europa

den van het Boeddhisme en schreef ontangs een

De achtste editie van het Boeddhistisch Fitm Festival Europa vindt

aantatartikelen over 'Boeddhisme en geweld'

ptaats van vrrjdag 4 oktober

Fred Gates ondervraagt hem over geschiedenis,

teksten en het -onterechte- clich6 van het boed-

lnstituut in Amsterdam. Zondag 6 oktober is de premiere
van de documenlaie 'Diatoag met de Natuur" in aanwezigheid

dhisme als een bij uitstek vredelievende religie.

van onder andere Prinses lrene, Matthijs Schouten en astronaut

tot en met zondag 6 oktober, in het

EYE Fitm

Andre Kuipers. www.bffe,org

F

lkebana in Nederland
lkebana

is

f

Japanse bLoemschikkunst en kent

Ataraxia

honderden scholen in het thuistand. De oudste

De BOS-fiim Ataraxia gaat op vrijdag 27 september in premiare

en meest gerespecteerde, lkenobo, heeft ook

tijdens het Nederlands Fitmfestival in Utrecht. Kijk voor informatie

een Nedertands filiaal en dat bestaat 35 jaar.

over vertoning op www.seriousfi lm.nuprojects/ataraxia/

Een reportage van Peter Meijwes.

Na 16:00 Hospice de Liefde
ln oktober begint een nieuwe leergang van Hos-

Colofon

pice de Liefde in Rotterdam. Deze training leidt

ALle

mensen op tot vrijwitllg stervensbegeteider en

www.bosrtv.nI ook voor gem ste tv- en radiou tzendingen

helpt de deelnemers om vriendelUk en moedig

facebook.com/bosrtv en twitter.com/bosrtv

naar hun eigen angst voor ouderdom, ziekte en

www.bodhitv.nI onze jongerensite lacebook.com/bodhitv en twitter.com/bodhitv

dood te kijken. Jeanette Werkhoven spreekt met

Lu steren kan via Radio 5,

aankondig ngen onder voorbehoud

kabeten podcast www.bosrtv.nl/podcast

de mensen achter de opleiding.
O Een uitgave van de BOS Boeddh stische Omroep Stichtin!, 2013
Redact e Laetitia Schools, Kltty Arends, Maurice

Lapartiire en Marijn van der Waa

Vormgev ng Teresa Borasino, Amsterdam
Druk Ruparo, Amsterdam

T +31 i0)35

6771,511
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Zondag

Voorbij horen en zien

van Usher. Ze is zo goed als doof geboren en

15 september

Portret van Martous Lasker

vanaf haar zestiende neemt ook haar gezichts-

Wat betekenen zicht en gehoor voor ons? Het

vermogen gestaag af. Toch is Martoes geen

zijn dd twee zintuigen waarmee de meesten

stachtoffer dat zich vereenzelvigt met haar ziek-

onder ons de weretd ervaren en in ons opne-

te. ln het revatidatiecentrum in Apetdoorn [eert

men. Wat als.je beide niet meer kunt gebrui-

ze brailte en verschi{tende dagetilkse handelin-

ken, of dat zetfs nooit hebt gekundT Schrijfster

gen, en ontdekt ze ook de verborgen vermogens

Marloes Lasker lijdt aan het zetdzame syndroom

van haar lichaam. Daarnaast gaat ze een harde

14:00.

NED2

Herhaling zat 21 september 10:00 . NED 2

confrontatie aan met haar afnemende zicht door
te schrijven. Haar tweede boek 'lk ken je niet,
mijn gelijke' is een zoektocht naar het antwoord
op het toenemende onvermogen, en hoe zenmeditatie haar de weg wijst.

Reqie / Scenario

Wout Coniin

Lengte 50 minuten

bosrtv.nl/voorbij-horen-en-zien

> op tv, ontine

en dvd

trEE@
E-orc MarlJn Mu de'

Zondag

opdoet voor een theatertour. Een show die

29 september

geent op de oude Maya-lndianen en hun cultuur.

Lengte 60 minuten

Kunstenaar en vriend Wouter Stips vergezett

bosrtv.nl/chris-hinze

hem op de tocht langs oude ruines. Ook komen

> op tv, onLine en dvd

14:00.

NED2

Herhaling zat 5 oktober 09:30. NED 2

zijn vroegere muziekvrienden Junkie XL en de

Amerikaanse sopraanzangeres Claron Mcsadden
aan het woord.

De wereld volgens Chris Hinze
Een muzikate reis
Chris Hinze is 75, maar hij is nog steeds een
hemelbestormer. De componist, dwarsftuitist
en drievoudig Edison-winnaar ziet het leven als
een leerschoo[. Hij zwierf aldoor Azie om les
te nemen bij lndiase en Japanse meestermusici
voordat termen als New Age en wereldmuziek
in zwang raakten. Alhoewetgewoon in stitte

en rust thuis blijven hem ook goed afgaat. Niet

voor niets deed hij atvijt keer een tiendaagse
vipassana-retraite.
Zijn spirituele interesse leverde ook een muziekstuk op, met niemand minder dan de Dalai Lama.
ln deze documentaire reizen we door Mexico,

Guatamala en Betize, waar Hinze inspiratie

is

Regie / Scenario George

trEE@

Schouten

4-BOSRadio
Zaterdag

Zaterdag

Zaterdag

7 september

14 september

21 september

.

15:00-16:30 r Hemelsbreed

15:00-16:30

.

Hemelsbreed

Ontwaak!

15:00-16:30

Hemelsbreed

4000 kilometer fietsen

Happinez Festival 2013

De jaartijkse Wake Up Nederland Retraiteyoor

Er

was engetenmuziek te betuisteren, je kon

Wat beziett apotheker PaulCoolen om de hete

jongeren is inmiddels een traditie geworden.

oefenen in hartelijkheid of een van de lezingen

Mekong tangs le fietsen, een van de belangrijk-

Dit jaar is het thema: 'Being Yoursetf, Being

bijwonen.Ook de Engetse schrijver John Parkin

ste rivieren in Zuidoost-Azie? Ach, gewoon: hij is

Change'. ledereen wilgraag zichzetf zijn,

was van de parti.j, bekend van zijn boek'Fuck

op zoek naar spirituete verheffrng. Peter Meijwes

'authentiek'. Maar hoe doe je dat:jezelf zijn?

itl'.

Hi.1

stett:

'door vaker radicaaI nee te zeg-

vraagt hem wat die tocht in de extreme tropische

gen tegen dagelijkse probtemen, kun je minder

Column Guan Her Ng

dwangmatig, geforceerd en gestresst leven

De Zuiver Land-traditie

Column Eveline Brandt

hitte zoal heef t opgeteverd,

.

Column Dirk Beemster
Boeddhistisch organiseren, deel 2

Shin-boeddhisten mediteren niet. Ze doen

Marloes Lasker

ln het laatste deel van dit tweetuik belicht

Hoe leuk is het teven als ie vrijwel blind bent

Ton

Japan als tegenhanger van de kloosterzen.

en zonder twee gehoorapparaten ook nog

organiseren, namelijk de chaos van werk en ge-

Agnes Sommer was bij een van de zeldzame

stokdoof? Zenboeddhiste Martoes Lasker ktinkt

zin. Hoe houd je dat allemaal draaiende en welke

erediensten en interviewde de voorman van

er niet minder blijmoedig door. Agnes Sommer

boeddhistische hulpmiddelen kun je daarbij

dit handjevot boeddhrsten over hun nogal

interviewt deze bilzondere vrouw over haar

inroepen?

afwijkende principes.

nieuwe boek. Zie ook onze tv-uitzending van

trouwens aan geen enkete praktijk. Het Shinof

weI Zuiver Land-boeddhisme ontstond in

lt4aas een

weI heetatledaagse vorm van

Een westerse kijk op karma

15 september en de voorpagina.

De breuk tussen boeddhisme en

Schrijver en leraar Hans Korteweg geeft ook [e-

theosofie

De psychologie van de levenskunst

zingen en ontangs kwam het moeitijk grijpbare

Het was ooit een gebruikelijke combinatie: theo-

Je vooraLconcentreren op wat er misgaat in

onderwerp'karma' tersprake. Votgens Korteweg

sofie en boeddhisme. Theosofie speetde een

je leven: het is zo menselijk als wat. Ernst Bohl-

gaat dat over 'de weg van herstet', over fouten

belangrijke rol in de verbreiding van het boed-

merjer, hoogleraar positieve psychotogie. ziet

als een nieuw beginpunt en schutdgevoeI dat

dhisme naar het westen. Maar na de Tweede

het liever andersom. Hij pleit voor meer 'levens-

bevrijding kan leiden. Hoe is hi.ltot die nogal

Weretdoortog zijn omvang en betang van het

kunst'binnen de Nedertandse geestelijke ge-

onorthodoxe opvatting van karma gekomen?

theosofisch gedachtengoed sterk afgenomen.

zondheidszorg. ln zi.ln aanpak speten meditatie

Fred Gales onderzoekt waar de stromingen

en mindfutness een betangrijke rot.

Na 16:00 Lucia Rijker over haar biografie
'Lady Ati', 'The Dutch Destroyer en 'Queen

elkaar uit het oog verloren en wat de ooit zo po-

pulaire theosofie vandaag de dag nog voorstett.

Na 15:00 Vertichting in dit leven
ls de felbegeerde

Na 16:00 Boeddhisme in Suriname
duikt in de opkomst van het boed-

tot

of Lightning' zijn maar enkete bijnamen van

vertichting nog in dit leven

te bereiken? Zo niet, in welk leven dan wel?

En

ex-bokser Lucia Rijker. Maar Lucia

is

ook een

spiritueel ingestetde vrouw, die inspiratie vindt

welke rolspeelt reincarnatie bij dit altes? Menno

in het boeddhisme. Onlangs verscheen haar

dhisme in kleurrilk Suriname. Een portret aan

Bijleveld spreekt erover met Henk Barendregt

nieuwe biografie. Zie ook de agenda voor onze

de hand van een beoefenaar die het niet al te

en Andr6 van der Braak.

thema-avond met Lucia Rijker op 12 september

Sam Jones

breed heeft en iemand uit de gegoede ktasse.

in [Jtrecht.
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Kazuaki Tanahashi
Hij is vredesactivist, vertaler en schrijver Maar de Japanse zenboeddhist
Kazuaki Kaz'Tanahashi (1933) is het

Zo

dag 27 oktober zendt de BOS

een portret uit van Kazuaki Tanahashi,
gemaakt door Babeth M Vanloo.

bekendst door zijn sobere zencirkels
en indrukwekkende, metersgrote eenpenseelstreek-kalligrafi e. Hij gaf tijdens

naar bereden

de BoeddhaDag van 2012 een demon-

pra(trce lorm boundlessness mrndlessfulness

stratie en een workshop.

O Kazuak Tanahashr

Irtels kailqrafie van rechts naar

Lrnks en van boven

mfatte ol ee(h moment. actron

14

Nr

9

4'BOS TeLevisie
Zaterdag

De wereld van Chris Hinze

Regie / Scenario George

5 oktober

Chris Hinze ziet het leven ats een leerschool

Lengte 60 minuten

en het boeddhisme is voor hem een van de

bosrtv.nl/chris-hinze

richtingwijzers op zijn pad. Regisseur George

>

09:50

.

NED2

Heftaling

Schouten votgt de populaire dwarsftuitist,

componist en drievoudig Edison-winnaar

Schouten

op tv, online en dvd

trEE@

op zijn reis [angs de Maya-route.

Zondag

13 oktober
14:00.

NED2

Herhaling zat 19 oktober 09:30 . NED 2

Feeding Your Demons
Portret van [ama Tsultrim Altione
De Amerikaanse [erares tama Tsultrim Attione
is

een van de pioniers die het Tibetaans

boeddhisme naar het Westen heeft gebracht.
Ats

voormalig non kent ze de Tibetaans boed-

dhistische traditie van binnenuit. Zij wordt gezien
als de reincarnatie van de 1le eeuwse [erares

de wiegedood van haar dochtertje en het

Machig Labdron.

overlijden van haar ega David weet deze vrouw

Lama Tsultrim beoefent een eeuwenoude

als geen ander wat lijden is. En nog belangrilker:

Lenqte 60

methode die helpt bij het omgaan met negatieve

bosrtv.nt/leedi

emoties, en na haar zwangerschap witde ze haar

hoeje met dat lijden omgaat. "ledereen weel
wat demonen zijn' zegt ze. 'Het is universeelen

kennis en ervaringen ook toeganketijk maken

toch voor iedereen weer anders.' Haar belang-

voor westerlingen. ln 1980 schreef zi| Feeding

rijkste uitgangspunt: je demonen erkennen,

trEE]@

Your Demons, wat

ook buiten boeddhistische

in ptaats van ervoor weg te vtuchten.

kringen een wereldwiide bestsetler werd. Geen

Deelvier van de serie vrouwen en boeddhisme.

verrassing, want met twee mislukte huwelijken.

www.bosrtv.nt/vrouwen en boeddhisme

Regie/ Scenario Jaap Verhoeven

> op

minuten
n

g-your-demons

tv, online en dvd
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+BOSRadio
Zaterdag

Zaterdag

Zaterdag

5 oktober

12 oktober

19 oktober

15:00-16:50

.

Hemelsbreed

15:00-16:30

Muziek, yoga en meditatie
Het nieuwste boek van gitarist Jan Kuiper -

onder meer bekend van de Five Great Cuitars

-

heet leyen met een glimlach. Marlous Lazal

.

Hemelsbreed

15:00-16:30 r Hemelsbreed

Special BoeddhaDag 2013

Dit is de ptaats

Traditiegetrouw organiseer( de B0S in oktober

Edet [4aex is psychiatet zenboeddhist en een

voor haar'vrienden'de BoeddhaDag. ln Amster-

van de grondteggersvan Mindfulness Based

dam ontmoet de achterban elkaar. is er muziek.

Stress Reduction in Eetgid en

Nede(and. Zijn

praat met (uiper over ziln nieuwe vrsie op yoqa

meditatie en kunnen er boeiende workshops

nieuwste boek heet Dit is de plaats. met als

en meditatie en over ziln unieke ontmoetingen

worden gevolgd. Het thema van deze editie is

ondertitel oyer zen, mindfulness en mededogen.

met coltega-gitaristen ats John Mclaughtin

spkttu ee I le iderscha

en Larry Carlton.

naal bekende meditatieleraar Christina Feldman

antwoorden, maar wat

een dharmatatk over leiderschap. Verder zat

kern? Die vraag leidt de auteur naar de eeuwen-

multi-instrumentalist Joseph Bowie zijn work-

oude Avatamsaka sutra, die nog steeds actueeI

shop Rhythn. Sound and Movement lichaam

blijkt te zijn.

Column Guan Her Ng

p

Zo

vezorgl de internatio,

Verschitlende stromingen bieden uiteenlopende
rs

de gemeenschappehjke

Boeddha-vondst in Deventer

en geest in beweginq zetten. Boeddhistisch

De grond onder de vroegere schouwburg van

leraar Martin Aytward geeft ook een workshop,

Deventer gaf onlangs een wonderltjke verrassing

gebaseerd op zijn cursus Work.Sex. Money and

prijs. Archeotogen haalden twee porseleinen

Dharma, en leraar lama Tsultrim Atlione geeft

Boeddhistisch geweld door de eeuwen

Boeddha-beelden boven, die daar vermoedelijk

een introductie van haar vijf-stappenproces

heen

at honderden laren [iggen. Wie had er

Feeding Your Demors Voor de thuisblijvers

Jetle Seidel is bestuurslid van de Stichting Vrien-

verzorgt Hemelsbreed een urtgebreid verslag

den van het Boeddhisme en schreef onlangs een

toenter

tild zo veel belangstelling voor dat hij ze naar

Column Dirk Beemster

aantal artikelen over 'Boeddhisme en geweld'.

Nederland vervoerde?

Column Eveline Brandt

Fred Gales praat met hem over geschiedenis

Lachen met Boeddha!

en de teksten. ln hoeverre ktopt het cliche van

Tijdens een reis naar de Lerab Ling-tempel in

Boeddha geeft leiding aan hockeyteam

het boeddhisme ats een bij uitstek vredelievende

FrankriJk componeerden drie vrienden een jotig

De hockeydames van jong 0ranje worden

retigie?

tied, met alte kenmerken van een 'boeddhisti-

tegenwoordig gecoacht door Boeddha. Dit wil

sche carnavatskraker'. ln de tevens van Matthieu,

zeggen. ze hebben van hun teammanager Fleur

Schemerwoorden

Wessel en Daphne speelt het Tibetaans boed-

van der Kieft attemaaleen boeddhabeetdje

de Caryagiti

dhisme een grote rol. Het drietatkomt praten

gekregen. Wat is de gedachte hierachterT

over de combinatie van humor en boeddhisme

maakt de beetdjes zo waardevol dat je ze op

groep recatcitrante boeddhistische monniken

Hoe goed gaan die twee eigenlijk samen?

de rand van je bed zet, zoals sommige speelsters

een verzameting tegendraadse gedichten in
'schemertaal', een gecompticeerde mengeling

En

wat

deden?

Na 15:00 De vier waardigheden
Sarah Marijnissen beticht in

- deel

1

oktober'de vier

-

De liederen van

ln het middeleeuwse Noord-lndia schreef een

van lndiase taten. Boeddhotoog Paulvan der

Na 15:00 Verlichting in

dit leven

Velden waagde zich aan een vertating.

waardigheden'. Deze worden in het boeddhisme

ls de fetbegeerde

uitgebeeld door de tijger, leeuw. garoeda en de

te bereiken? Zo niet, in wetk leven dan wel?

draak. Je kunt ze atten vertalen naar gedragin,

welke rol speelt reincarnatie bij dit attes? Menno

'Running Buddha'heet het laatste
deelvan het

gen in het dagetijks leven. ln deze aftevering

Bijleveld spreekt erover met Henk Earendregt

tweeluik over de vier waardigheden uit de boed-

geeft pianist Maarten Regtien zi.jn visie op de vier

en Andre van der Braak.

dhistische traditie. Het

verlchting nog in dit leven
En

Na 16:00 De vier waardigheden

rs

-

deel2

tevens de titelvan het

kwaliteiten. Hij komt net uit een stitte retraite

boek van Sakyong Mipam, dat gaat over medi-

en zalna een maand zonder piano weer voor

tatief hardlopen. De vier waardigheden staan

het eerst de toetsen beroeren.

symboot voor biivoorbeeld egotoosheid, discipline en tevredenheid. ln dit deelhoort u hoe
meditatie op hardloopschoenen deze kwatiteiten
kunnen cultiveren

c' ', i'

.i,BOS Te

Woensdag

t6 oktober
22:55

.

NED2

Herhating zat 26 oktober 09:30 . NED

2

Hottand Doc: Atice Walker
Bea ut

y rn Jr'uth

Ze vver0 qebore0 rrr e€n

lartonner hut in de

kaioenve[den vdr] Georqla rn hei zurden vdn
de Vereniqde Staien err qroerde uit tot een
van de belangnri(ste:chriivcr.!'vaf de 20e eeuw
Als eerste zwirrte vrou\,! won Ahce Ulatke{ de
PuiriTer Pflze for
The

I ci

(olor Purple

of

met haar unieke romair

Een urlrver!eel verhaal over

van ,Qewelcidad g rac

-smp

er arrncede Dat ailes

hllp i/ui!vw a[cewalkerhln'] LOm/ihe

leqen {je d(hiergrond van eer vaI dE meest

onderdrukkrnq en erndIlUp,rtre en nret eens

poLitrek turbulente la ren rn ce Amerikeans."

Feqrr Pratibha Parmar

zo verschrllend van\,4/alkers erqen leven

geschredenrs y'/alkers perslcrnt

len,J're 60 minulen

Aice Walker Beau(y !tl ltuth verlell nel aan!lril

il,rarmee cok het verhdJi van eerr freel volk en

bosrtv.nt/atice-walker

pende verhaai van e.rn builenqewone vrou!r'

oen verarderende natie []ere docu|Ir(-.nteire

>

Ge0oren n 1-044 aIs;chtsie kind van landarbel

geelt een
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tr]HU@

Maandag

Twee vrouwen die eLkaar nret

C

1k('

rer! verteLl

ep inzrcht rr hct ievtn rn de kLrnst

srhrlfster rebel tn ;orraal hervormer

il,

l l _ '

I

l

-:E^

Doc 25: Altes wordt nu anders

21 oktober
23:00

.

kennef maken
een reis n teqengestelde r (htinq Esther ts

Re,ore

zwanger van haar eerste krnd l\4arie Lourre

bosrtv.n[/attes-wordi-nu-anders

s ongeneesl4k

NED2
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15:00-16:50
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BoeddhaDag 2013
Zate(oag 5 oktober 2010 is de jaarlijkse BOS BoeddhaDag in

Hemelsbreed

Amsterdam. Vanaf tien uur 's ochtends zUn er in de Tolhuistuin in
Amsterdam workshops en presentaties. Het thema is spirltueel

leiderschap Gasten zijn onder andere meditatieleraar ChrisGifgas en het boeddhisme

tina Feldman, boeddhistisch leraar Martin Aylward, muzakant en

Het zijn beelden die door merg en been gingen,

boeddhist Joseph Bowie van Defunkt, en schrrjver en leraar lama

de gifgasaanval in Syrie. De wereld vraagt zich af

Tsultrim AlLrone. bekend van haar vijlstappenp(oces Feeding Your

aanvallen ot niet. Schrilver, historicus er zenbe

Demans.

oefenaar Ju{es Prast stelt zich ondertussen een

F

www. bosrtv.n l/boeddhad.g

heel andere vraag. Wat kan ik doen als boeddhrst? Wat extra zitmeditatie iijkt hem in ieder

Boeddhistisch Fitm FestivaI Europa

gevaI niet de beste keuze

De achtste editie van het Boeddhistisch Film Festival ELrropa vindt
plaats van vr4dag 4 oktober tot en met zondag 6 oktober, in het

Cotumn Tom Hannes

lnstttuut in Amsterdam. De openingsfilm op 4 oktober

EYE Fitm

is

het adembenernende Samsara. Zondag 6 oktober is de premrere
De woorden van mijn volmaakte leraar

van de documenlaire Dialoog met de Natuur tn aanwezigheid van

Ruim een eeuw geteden schreel PatrulRinpoche

onder andere Prinses lrene. Matthljs Schouten en astronaut Andre

lllce

een in[erding op de theorie en de prakti]k van

Kuipers. De Bos-documentaires

het Trbetaans boeddhisme HiJ schreef het boek

en Zen Brush Mind-Leven en werk van Kazuaki Tanahashi gaan er

voor leken, maar is het boek daarmee ook ge

ook in premaere.

schikt voor een westers publrek) Menno Billeveld

www.bffe.org

Walker - Beauty

in Truth

sprak erover met Lidy Bugel. de vertaaLster van

het boek.

Na 16:00 De lndische kant van het boed-

dhisme in Nederland
Tee Boan an of Ashin Jinarakkhita (1925,2002)

speelde een centrale rol in de heropteving van
het boeddhisme in lndonesia. ln 1975 bezochr
Ton Lathouwers hem, werd ztin leerling en kreeg
in 1987 transmissie als zenleraar rn de Ch'an

lineage Dat was het begin van de Maha Karuna

Colofon

Chan sangha ,n Nederland. [en inter!tew mel

AlLe aankond

Ton Lathouwers over Ashin Jinarakkhita

www.bosrtv.nl ook voor gemiste

igingen onder voorbehoud

tv

en radiouitzendingen

facebook.com/bosrtv en twitter.com/bosrtv

www,bodhitv.nl onze longerensite facebook.comi bodhitv en twitter.comi bodhitv
Lursteren ka0 vra Radio 5. kabel en podcast www.bosrtv.n[/podcasl
r.i Een urtgave van de B0S Boeddhistische 0mroep Stichting,

201i

Redartie Iaetitia Schoofs, Kitty Arends, Monique Rutgers, Maurice Lapartitre
en Marijn van der Waa
Vormqevrng Teresa Borasino, Amsterdam
Druk Ruparo, Amsterdam
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Joseph Ecwie op de BOS Eoedd.aDag - Fotc: Tcr

ritueeI teiderscha p
tijdens de BoeddaDag
Spi

f'4aas

een groepje westerse pioniers, met wie

zij in Azid kennis maakte met het boeddhisme. Toch was haar eerste leraar

niet de Dalai Lama, die daar toen ook
aanwezig was, of welke andere leraar
dan ook. De mensen van wie ze het
meest opstak waren de Tibetaanse

"ln the early 1970's I lived in a community of Tibetan refugees. lt was
a community of people who suffered grievous hardship. Their hearts
were intact. On a daily basis they embodied countless acts of compassion, forgiveness and gentleness rather than following the pathways
of rage, hatred and fear."
t.r._ii

r rir

vluchtelingen, die ondanks de omstandigheden dagelijks hun wijsheid tentoon bleven spreiden, Die niet verbitterd
raakten, maar zachtaardig bleven, niet
door haat werden gedreven, maar door

vergevingsgezindheid en compassie.

r.ti_.r:

Dat Feldman haar eigen uitspraak

wijsheid. En dat bleek niet alleen haar
thema, maar de rode draad van de

ook belichaamt werd ruimhartig door

op de vraag die we aan alle sprekers
van de BOS BoeddhaDag stelden: Wat is

hele BOS BoeddhaDag, die zaterdag

neer het stil blijft als Eeldman ruimte

de meest dagelijkse vorm van spiritueel

5

leiderschap die je kunt bedenkenT
Kort gezegd is dat volgens Christina

Tolhuistuin in Amsterdam,

Zo luidde

Christina Feldmans antwoord

Feldman dus de belichaming van

oktober plaatsvond in de prachtige

In die jaren zeventig, waar Christina
Feldman naar verwijst, was zij deel van

iemand uit het publiek bevestigd. Wanmaakt voor vragen, staat een man op
en zegt: "Your speech isjustso beauti-

ful, it brings peace to all our ears and.
it answers all oul

questtons."

,

"Spfritual leadership begins with
compassion and sensitivity. To create
a path of communication and nourish-

ment between human beings. A spiritual
Ieader must nourfsh others and he

will

be rewarded with nourishment."
Het betichaamde boeddhisme kreeg

ook in letterlijke zin vorm tijdens de
BoeddhaDag. Joseph Bowie was hier-

voor verantwoordelijk en zorgde voor
een sensueel intermezzo na de lezing

van Feldman en de lunch. Hij deed dat
met de workshop Rhythm, Sound and
Movement. "Ik heb nog nooit zoveel
boeddhisten zo hard zien lachen!", was
een opmerking die onder een van de
omstanders te horen was. En daar was
niks overdreven aan. "Denk: samen",
sprak de New Yorkse jazzmuzikant de
deelnemers dan ook geregeld enthousiasmerend toe. "Denk: groepl"

Lama TsLlirim

Atlcre tcto -on Maas

awareness is sd on", licht hij toe. "Just

het publiek hadden even daarvoor het

try for a second to n6t be present."

portret van Jaap Verhoeven over lama
Tsultdm gezien en konden nu zelf

Ook voor Martin Aylward is 'walking

the talk' geen enkel probleem. Wanneer
iemand uit het publiek opmerkt . "you've

live meemaken wat het viifstappenplan van Feeding your demons prak-

Zijn motto kwam tot leven, toen

got an enchanting voice, we all feel very

Bowie plotsklaps de kring uitrende.

relaxed", is de golf van instemming die

tisch lnhoudt. Dat leverde een ontroerend plaatje op van een groep mensen

"Moet even naar de WCl" riep hij uit.

erop volgt bijna fysiek voelbaar.
"They must have had the wrong one"

Om terug te keren onder warm applaus,

die zichtbaar waren geraakt door deze
sessie.

Ma in Aylward zat daartussen.

en de klank van de oerkreet die hij het

Zo luidde tama Tsuttri.ms antwoord

publiek even daarvoor net had geleerd.

op een vraag uit het publiek tijdens de

Ats we zijn lezing goed hebben begre-

Ook

G8A sessie na de fiIm Feeding your

pen, dan zouden we kunnen zeggen:

den", zal hii vast even gedacht hebben.

demons. De vragensteller wilde weten

"Spiritual leadership is not about what
you say, but how you are. -It's not about
preaching compassion, but about sho-

hoe ze het vond om herkend te worden

"Beoefening gaat niet over het kopen
van boeken en geinspireerd weggaan

als een incarnatie van Machig Lobdron,

van een workshop in een heerlijke

een 12e eeuwse Tibetaans lerares. Dat

gemoedstoestand. Dingen die allemaal

wing up rrith

lama Tsultrim tegenwoordig'spiritueel

prima ziin, maar ook vergankelijk.
Laten we ons dus vooral gewaarzijn

"Wie anderen voedt,

za1

gevoed wor-

a compasstonate heart.

People can be deeply touched by spiri-

tual teachings, but they will always be
more moved by spiritual presence."

leider' in hart en nieren is, bteek wel
tljdens haar lezing, waarmee zij de
BoeddhaDag afsloot. Veel mensen

in

van dat wat altijd aanstaat. En dat

1s:

het leven zelf.

Het belichamen van boeddhistische
principes staat ook hoog op de agenda

van Martin Aylward. Hij verzorgde een

Bettine Vriesekoop gaat OBA Live presenteren

meditatieve, zo niet bedwelmende 1ezing over 'altlaJ'eness' of wat hijzelf verwoordde als 'being always on'en 'being

Va

always connected'. Termen die ook ge-

presenteren. De China-correspondent en oud-

regeld worden gebruikt om de symbi-

tafettennisster zaI weketijks vanuit de Openbare

otische relatie met onze telefoons te
beschrijven. Iets wat door velen gezien

Bibliotheek in Amsterdam gasten uit onder

wordt als de antithese van meditatie.

Het programma zatelke dinsdag tussen 19.00

Martin suggereert een compleet andere
invulling van deze begrippen. Hij ziet in
dit alt{d beschikbaar zijn juist een soort
essentie van het leven. "The nature of

naf

januari zat Bettine Vriesekoop voor

de B0S het radioprogramma O8l4 live gaan

andere de boeddhistische weretd ontvangen.

Verdieping vinden in het tijdloze,

en 20.00 uur tive te beluisteren zijn op Radio 5:

met een link naar de actualiteit

Naderhand ook op bosrtv.nten ats podcast.

-i*BOSTetevisie
Zondag

Regie/Scenario Alan Miller en PaulSmaczny

10 november

Lengte 60 minuten

14:00

.

bosrtv.nt/john-cage

> op tv, ontine (alteen in NL) en dvd

trEE@

NED2

Herhaling Zat 16 november 09:30. NED 2

John Cage
Journeys in Sound
Muziekinnovator, expert in toeval, schrijver,
anarchist, zenboeddhist of paddenstoelenexpert? John Cage integreerde het zenboeddhisme
in zijn manier van werken. Hij baseerde

zijn

.

methodiek op het oraketboek / IJing, waarmee
hij het toevatomarmde in zijn werk. Fitmmakers
Atan Miller en PautSmaczny tonen een veelzijdig

portret van deze avantgardistische componist.
Met zeldzame originele beelden van Cage

en interviews met onder andere Yoko

0no

en David Tudor.

Zaterdag

16 november
00:50.

NED2

Ataraxia
Uttieme handteiding voor het leven
ln de mythotogisch te noemen drukkeri.j Ataraxia
rotten dagetijks stape[s handteidingen van de
pers. Voor etke denkbare kwestie in het leven
bestaat weleen brochure. Zoats: 'Hoe voed ik

mijn hond op?". 'Poodte Shaving for the Blind".
Geen kwestie zo bizar, of er bestaat wettekst
en uitleg voor. Zo zien we door wespenogen
is

om vanuit een tafelvol

zoetigheid je weg terug naar buiten te vinden.
Een Chinese

jongeman raakt in grote paniek

als hij zijn penis ziet krimpen. En in een paradus

dat geschitderd had kunnen ziln door Bob Ross,

lijkt alles pais en vree.

Regie Sander Blom

waarin alles afhangt van 'hoe je het bekijkt'?

Lengte 85 minuten

bosrtv.n[/atararia

> op tv en dvd

tr@

Geen herhaling

hoe ingewikketd het

Hoe krijg je zicht op hoe te leven, in een weretd

.i

BOS Radio

> beluister lve, online en als pcdcast

(DHU

Bcdhitv

Zaterdag

Zaterdag

23 november

30 november

.

15:00-16:30 r Hemelsbreed

15:00-16:30

Hemelsbreed

Gifgas en boeddhisme

0ptreden Ani Choying Drolma

De beelden van de gifgasaanvaI in Syrie gingen

Ze produceert de best verkochte albums van

Antoinette Nausikaa
Antoinette Nausikaa is beeldend
kunstenaar. Zij onderzoekt hoe

door merg en been. De wereLd vroeg zich af.

Tibet en reist de wereLd over met haar prachtige

aanvatlen of niet? Schrijver, historicus en zenbe-

gezangen en spirituete liederen. Op

oefenaar Jules Prast stett zich ondertussen een

treedt Ani Choying Drolma op in Amsterdam en

ze met haar werk en leven de

17

oktober

heetandere vraag: wat hieraan te doen als boed-

Hemetsbreed doet daar verslag van. Ani Choying

toeschouwer kan aansporen

dhist? Wat exka zitmeditatie ltjkt hem in ieder

Drolma ontving ats Tibetaans boeddhistische

tot het opnieuw leren kijken naar

geval niet de beste keuze.

non in 2012 een belangrijke vredesprijs. Zij ge-

en ervaren van ons alledaagse

bruikt haar stem om haar tatr jke

bestaan. Regelmatig plaatst

Column Tom Hannes

projecten te financieren.

Spirituele helden van Tibet

Hospice De Liefde

h

uman itaire

bodhitv haar rake maar soms ook
raadselachtige animaties, Ioto's
en tekeningen.

Dit najaar houdt Eric Soyelx drie lezingen over

ln oktober begon een nieuwe leergang van Hos-

grote meesters van het Tibetaans boeddhisme:

pice de Liefde in Rotterdam. Deze training teidt

Padmasambhava, Jamyang Khyentse en Ter-

mensen op tot vrijwittig

ton Sogyat. Wat is precies de betekenis van deze

helpt de deelnemers om vriendelijk en moedig

meesters?

naar hun eigen angst voor ouderdom, ziekte en

s

te rve nsbeg

ees n.reer on www.bodhitv,nl

eleider en

dood te kijken. Maurice Laparliere spreekt met
ls duurzaam wel duurzaam?

de mensen achter de opteiding.

Duurzaam leven is, zeker in het boeddhisme. een

Cotofon
Alie aankond ginoen cnder voorrehoud

tv

groot goed Maar is het met die steeds populair-

Na 16.00 uur Portret Paut de Btot

bosrtv.nlook voor gemiste

der wordende levensstill aLleen maar JUichen en

Pautde BLot s een internationaatgeorienteer-

uitzerdingen

jubelen geblazen? ln HemeGbreed deze week

de emeritus hoogteraar met een grote staat van

facebook.comibosrtv en twitter.com/bosrtv

een verkenning van de schaduwzijden van de

dienst. Zijn vakgebied is'business spiritualiteit'

bodhitv.n

duurzame middenweg.

I o nze

en rad

c-

jongerensite

itv

Dat begrip is voor hem heeI breed: van lgna-

fa ce b

tius van Loyota, via transactionete analyse tot

twitter.com/bod h itv

Na 16:00 Dialoog met de natuur

het boek De mystle k van het zakendoer. De Blot

[Lisieren kan,,,a Radio 5, kebet en podcast-

Films over de 0ostvaarderspLassen zijn btijkbaar

zette zrch ook attjd in voor mensenrechten Een

bosrtv.nti podcast

in. Eind september ging De Nieuwe Wildernk in

duizendpoot die in deze Hemelsbreed uitgebreid

premidre, en paralteI hieraan maakte de BOS

aan de tand wordt qevoetd.

Dialoog met de Natuu, waarin biotoog, frtosoof

ook.co m/bod

h

O Een u tgave van oe BOS
Boecdh stische Cmrcec Stichting. 2013

en vipassanaleraar Matthijs Schouten met be-

Redactie Laetitia Schoofs, Kitty Arends,

kende Nederlanders onze retatie met de natuur

Maurice Laparlidre en Marijn van der Waa

onder de loep neemt.

Vormq evin g Teresa Borasino, Amsterdam

Druk Ruparo, Amsterdam
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Kids en Docs

Herhaling: zie bosrtv.nl

ZGpp Echt gebeurd: Moet je horen!
Tristan

is tien

(udelstaart

jaar en woont met zijn famitie in
Een b

jzonder gezin, omdatTristans

ouders allebe doof zijn terwiltTristan zelf pr ma

T

kan horen

Tristan kan heel goed met dove mensen praten.
i\4aar andere mensen vinden dat moeilijk

of soms

Tr stan weet zeker dat z jn vader een goede

trai-

zelfs ongemakkelijk Daarom mag Tristans vader

ner zou zrjn ats hil maar een keer de kans krilgt

geen trainer worden van Tristans voetbalelftat.

om zich te bewilzen

z

i

5oulaima

: r. ria 25

m in

ll

Kiiaidi

uter

bosriv,nl/noe! -1e

ho re

> oP .,'' onLin-'er

Volgens de ctub kan zijn vader door zijn handicap nooit een goede trainer

ii,.r

rr

d"'C

trEE@

jn Trstanvindtdat

onzin Zlln vader kan heet goed voetbalten. Hlj
speelt zelfs in het Nederlandse elftalvoor doven.

Zondag

According to no

24 november
14:00

.

f.

ei

n dit kwetsbare ego document onderzoekt de

Pla n

urlieme r iel-\,'retcr

reqisseur de leegte en onzekerheid na een grote

De opdracht leek simpel maak een fi[m over

het niet-weten. Zonder dat le weet wat op

NEDZ

komt, door alteen te kilken naar wat

is.

Je pad

Toch was

omlventeling n zln leven. loe vercer ats het
leven n et gaat zoats

re dacht?

Zonder plan, puur

op improvisatie? Met ats enig houvast de

frLm

0nder voorbehoud

According Io No Plan de moeitljkste fitm die

Tokyo-Ga. vraar n Werner Herzog een pleidoo

Herhating zat 50 november 09:30

Rob Smits ooit heeft qemaakt

houdt voor het betang van beetden verzameten
uit le leven. Toch: hoe doe je dat, een frlm maken

zonder vooropgezet en strak omlilnd ideer
verbeeld le het ult eme niet-weten? We
het z en. Misschien.

t.:,1

:
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!:r,:-

:
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Zaterdag

Zaterdag

Zaterdag

2 november

9 november

16 november

15:00-16:30

.

Hemelsbreed

Een westerse kijk op karma

15:00-15:30

.

Hemetsbreed

15:00-15:30

.

Hemelsbreed

Brad Warner in Nederland

The Art of Chi

Schrijver en [eraar Hans Korteweg geeft lezingen

De Amerikaanse dharmapunker Brad Warner was

Rudy van Cuyk is de oprichter van de ,4rt of Chr.

en onlangs kwam het moeitijk grijpbare onder-

onlangs in ons [and vanwege zijn boek Ihere

Een

werp 'karma'ter sprake. Volgens Korteweg gaat

ls No God And He ls Always With )iou. Warner

Daarnaast gebruikt hij zijn dertigjarige ervaring

dat over'de weg van herstel', over fouten ats een

onderzoekt God, retigie en atheisme vanuit het

om trainingen en cursussen te geven voor het

schootvoor Chinese bewegingsleer en zen.

nieuw beginpunt en schutdgevoel dat tot bevrij-

perspectief van het zenboeddhisme, dat ook weI

bedri.jfsleven en instettingen. Dat varieert van het

ding kan leiden, Hoe is hij tot die nogatonortho-

een retigie zonder God wordt genoemd.

ontstressen van medewerkers van de betasting-

doxe opvatting van karma gekomen?

dienst tot trainingen voor agressieregulatie aan

Cotumn Eveline Brandt

gedetineerden, Een gesprek over de praktische

De mythen rond mindfulness

toepasbaarheid van meditatie en beweging.

Mindfutness als panacee voor zo'n beetje attes.

Giel wil monnik worden

De hype rond de behandetmethode neemt af en

Laatst stond half Belgie op zi.jn kop toen de

toe groteske vormen aan. De Vlaamse psychoto-

vijftienjarige Giel het plan had opgevat om in

I

Column Dirk Beemster

lndia een opteiding tot monnik te gaan votgen...

Boeddha geeft teiding aan hockeyteam

en daarom werd Gie[ gearresteerd. Er leek nog

De hockeydames van jong 0ranje worden

over de poputariteit van mindfulness en wanneer

even hoop, maar ook in hoger beroep kreeg de

tegenwoordig gecoacht door Boeddha. Dit wit

er vooraI NIET aan te doen. Votgens de auteurs

aspirant-novice nul op rekest. Een reconstructie

zeggen: ze hebben van hun teammanager Fleur

bewijst recent wetenschappetijk onderzoek dat

met betrokkenen.

van der Kieft atlemaat een boeddhabeeldje

gen Bjorn Prins

Anouk Decuypere zetten hier

vraagtekens bij. Samen schreven ze een boek

mindfutness atvast niet helpt als je depressief

gekregen. Wat is de gedachte hierachter?

bent. Maar wat blijft er dan over? Genoeg, zo

Een Dhammapark in Thailand

En wat maakt de beeldjes zo waardevotdat.je ze

wordt duidelijk.

ln Pasang, Noord-Thailand, opende een kun-

op de rand van je bed zet, zoats sommige speet-

stenaarsechtpaar in 2000 een boeddhistisch

sters deden?

Column Guan Her Ng

themapark, Dit Dhammapark wil, anders dan
Disneyland en soortgenoten, een plek zijn waar

Na 16:00 Boeddhistisch leiderschap

Na 16:00 uur Ruby Wax en de 'fast lane'

het gaat om spiritualiteit, natuur en ethiek

in onzekere tijden

Eigenlijk was programmaker Martous Lazal op

en waar men kennis kan maken met kunst,

ln deze Hemelsbreed gaan we op zoek naar

stitteretraite in Engetand. Via een opmerketijk

duurzame vormen van wetenschap en natuurtljk

goed boeddhistisch [eiderschap. Geen overbo-

systeem van briefles op een prikbord probeerde

de dhamma.

ze

tot Ruby Wax te komen.

En

dige luxe in deze complexe en uitdagende tijden.

dat lukte. De co-

We verklappen het kernbegrip alvast:

dit leven

-

dienstbaar

m6-dienne, tv-ster en schrijfster vertelt in deze

Na 16:00 Verlichting in

Hemetsbreed hoe ze een zware depressie wist

Naast het doet, de richting en de verworven-

tische wijze pijntijke besluiten nemen?

te overwinnen en haar gejaagde leven losliet

heden van het boeddhistische pad, gaat het

En hoe

door gebruik te maken van boeddhistische tech-

tweede deetverder in op de moeilijkheden en

de angstige burger weer moed? Dorine Esser zaI

nie ken.

valkuilen die je kunt tegenkomen op weg naar

zorgen voor persoonlijke noten uit haar prakti.jk

vertichting. Zo btijkt het streven naar verlichting

als

op zichzelf aI een vatkuilte zijn.

en Boedd

deel 2

heid. Maar hoe kun je bijvoorbeetd op boeddhis-

geefje op dharma-verantwoorde manier

voormalig hoofdredacteur van Vorm&Leegte
haM agazin e,
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eLrwe i/v liler_is

"Waarom doe ik dit in Godsnaam?' vroeg Matthijs Schouten
zich at, toen hij daar zo stond met
een camera op zich gericht.

Zomergasten in de
Oostvaardersplassen

"Het liikt wel Zomergasten in de Oost-

dat door de drooglegging van het

boek Plastic panda's keefl Haring zich

vaardersplassen." Achteral bteek dit het

IJsselmeer is ontstaan. Samen met de

tegen het idee dat wii als mens zoveel

leukste wat de bijzonder hoogleraar filo-

natuurfilosool lieten de zeven'zomergasten' hun gedachten gaan over hoe
wij ons als mensen verhouden tot de
natuur. Over de vraag of er bij ons nog
zoiets a1s wildernis bestaat, of dat zetfs
de ongerepte gebieden in Nederland

mogelijk soorten in stand moeten
houden. "lk dacht, we krijgen een hef-

sofie en ecologie van het natuurherstel
ooit heeft gedaan. Met zeven kopstukken wandelde hij door het door de mens
aangelegde, en daarom meest omstreden natuurgebied van Nederland, om
te praten over de relatie tussen mens
en natuur. Het resultaat werd Dialoog

ir.et de natuur, de verdiepende docu-

mentaire bij de bioscoophit De Nieuwe
Wildernis, een

1of

zang op de Oostvaar-

dersplassen, een'wild' natuurgebied

het resultaat zijn van menselijke

beslui

ten. En dat leverde bevlogen en soms
verrassende gesprekken op.

tig debat", vertelt Schouten, die naast
filosoof ook boeddhist is, "maar binnen
de kortste keren hadden we het over

compassie en mededogen voor alle
levende wezens. Haring zegt dat soorten vooral een menselijke indeting ziin
en hij vindt het gekunsteld om zoveel

opnames met Bas Haring al voorbereid

mogeliik 'soorten' in stand te houden.
Wat doet het er in de praktijk toe of er

op een fikse filosofische ruzie. In diens

66n soortje meer of minder is?

Zo had Schouten zich vooraf aan de

Haring +

spreekt dan liever over de ethische

Natuur is de basis van ons leven. Dat is

plicht die wij hebben ren aanzien van
het lijden van individuen en dat vond ik

ook iets wat bij meerdere geinterview-

Ze worden er socialer van en i.n de klas
kunnen ze zich beter concentreren.

den terugkomt: we moeten niet spieken

Onderzoek heelt volgens Schouten ook

erg interessant."

over 'de natuur' maar over het leven

aangetoond dat die eerste ervaringen

zelf . Natuur is leven-"

met natuur heel bepalend zijn. "Als die

Luxeprod uct

Des te belangrijker is het dat de ko-

Zowel in zijn academische werk

al.s

in zijn werk voor Staatsbosbeheer is
Matthijs Schouten begaan met het
natuurbehoud in Nederland. "Op zich

mende generaties opgroeien met het
besef van hoe ailes met etkaar is verbonden, vindt Schouten. "lk ben betrok-

ervaringen diep gaan, dan credert dit
een besef dat de natuur ons draagt en
dat kan je gedrag voor de rest van je
leven beinvloeden."

ken bij een project in het onderwijs

vind ik dat we hier geen slecht natuur-

waarbij we kinderen naar buiten bren-

Dialoog met de natuur

beschermingsbeleid hebben. Toch
maak ik me ook zorgen, en zie ik dat

gen die anders zetden of nooit meer in

Zondag 29 december 23:50 . NL2

we natuur nog weleens zien als een

luxeproduct, iets wat we er bij doen als

de natuur komen. Dat alles onder begeleiding van een getrainde boswachter

er eens geld over is. Maar zodra er be-

die ze ook echt laat ervaren, ze stil laat
zijn en ze laat kijken buiten hun gewone

zuinigd moet worden gaat het ten koste

wereld. Het eff ect is fenomenaal, de

van de natuur en dat is heel erg dom.

kinderen worden er echt door geraakt.

Jea

nette Werkhoven overteden
Bij de BOS was Jeanette een radioverstaggeefster

Jeanette gedurende haar leven ondemam,

van het eerste uur. Ze maakte deel u t van het

stond daarin centraat. Zo klonk er een lach

radioteam dat vanaf 2001 uitzendingen met een

toen echtgenoot Rokus vertetde over de di-

boeddhistische signatuur verzorgde. Als maakster

verse verbouwingen die hun woning heeft

vieI ze onder meer op door haar gedegen kennis

ondergegaan om te kunnen voldoen aan

van het boeddhisme. haar enthousiasme voor de

Jeanettes spirituele wensen.

programma's bn haar secure manier van werken.

Net voor haar overlljden heeft Jeanette de

Jeanette was een onuitputtelijke bron van ideedn

laatste hand getegd aan een boek met diato-

en besch,kte over een groot netwe.k.

gen met karmeliet Kees Waaijman. Dat zal

Door het overlijden van Jeanette verliezen we

Wtj zutlen Jeanette missen ats cottega en ats

lachen. Een collega met wie het prettig samenwer-

vakvrouw. Wijwensen Rokus, de families

ken was. Een mens met een groot hart voor

Werkhoven en De Groot, vrienden, collega's

het boeddhisme en de BOS

en andere naasten veel sterkte en kracht

Dat etement kwam ook naar voren tijdens het
BOS- rad ioprog ramm amaa kster J ea

n

ette

Werkhoven ls zaterdag 2 november jongst-

binnenkort het levenslicht zien.

een fijne en warme coLlega. lemand met wie je kon

met het dragen van dit grote verties.

afscheid van Jeanette in de Begijnhofkapetin
Amsterdam. ln een indrukwekkende veilelting werd

[eden na een zeer kort ziekbed overteden.

in korte bi.idragen en muziek door meer dan vijftien

Luister naar een selectie van drie programma's

Jeanette was 67jaar.

famitieleden, vrienden en collega's een beetd van

uit de meer dan 300 reportages dte ze maakte

haar leven gegeven. De spirituele zoektocht die

voor de BOS op bosrtv.nl/jeanette

4*BOSTetevisie
Zondag

8 december
14:00.

NED2

Herhaling Zat 14 december 09:00. NED 2

Meditate and Destroy
Punk, boeddhisme en rebeltie
Noah Levine moest ats puber en punker niets
hebben van een burgerti.jk teven, laat staan van

de'hippiepraktijken' van zijn beroemde vader
en boeddhistisch [eraar Stephen Levine. Diefstal,
drugsgebruik of graffiti, noem het en Levine
ln deze vtot gemonteerde fitm, die perfect

Regie Sarah Fisher

aansluit oij de persoontilkreid van Lev re, zien

Lengte 80 minuten

toch te rade bij zijn vader, die hem leert medite-

we hoe verslaving en gewetd kunnen overgaan

bosrtv.nl/meditate-and-desttoy

ren. lnmiddels is de punker zetf uitgegroeid tot

in toewijding en meditatie. De jongeren die

> op tv, onljne (alieen in NL) en dvd

boeddhistisch teraar en schrijver van bestsetters

hij inspireert komen aan het woord, maar ook

trEE@

heeft er wel voor in de cel gezeten, Maar wanneer de bodem van zijn etlende bereikt is gaat

als

hU

Dhama Punx en AgainstThe Stream, en heeft

leraren ats Jack Cornfietd en natuurtijk de'ouwe

hij een eigen boeddhistische school opgericht.

heer Levine zelf.

Zondag

Alwandetend door de Oostvaardersptassen, het

Regie Babeth M. VanLoo en Mark Verkerk

29 december

meest omstreden natuurgebied van Nedertand,

Lengte 75 minuten

vragen zij zich af: hoe moeten we omgaan met

bosrtv.n[/dialoog-met-de-natuur

de natuur? Bestaat er nog wildernis, of zijn zetfs

>

23:50.

NED2

de ongerepte gebieden het resuttaat van mense-

Herhating Zat 4januari 09:20 . NED 2

lijk ingrijpen?

Dialoog met de natuur
Bestaat er nog wildernis?
"Hiermee zutlen we het toch echt moeten
doen", zegt astronaut Andre Kuipers terwijl hij
een opname van de aarde laat zien, genomen
vanuit het internationale ruimtestation

lSS.

0nze

retatie meide natuur is complex. We houden van
haar schoonheid en gebruiken haar producten.

Tegetijkertijd beseffen we nauwelijks hoezeer
de natuur de basis is van ons bestaan. l{atthijs
Schouten is ecoloog en filosoof, maar ook
verbonden aan Staatsbosbeheer. De bijzonder
hoogleraar praat over zijn geliefde thema met
zeven bekende natu

u

rliefh ebbers, waaronder

Andrd Kuipers, Bas Haring en prinses lrdne.

cp tv, onllne en cvd

trEE@

'i

Ra io

BOS

> beLu ster

[\"i

e.

onli.e en als poc]cas:

:G

(,) j+\

t-l

Zaterdag

28 december
15:00-16:30

.

Bodhitv

Hemelsbreed

Laatste Hemelsbreed oude stijl
ln deze laatste Hemetsbreed 'oude still'een spe,
crale semi-tive uitzending. We nemen afscheid

\l/

van de vertrouwde zaterdagmiddag, kijken

onder andere terug op het jaar 2015 en blikken

.(

vooru t naar 2014. Zo zutten een aanta[ 'roemruchte'boeddh sten passeren die in 2015 het tildetijke voor het eeuwige hebben verruild. Verder
krilgt de uitzending een muzikaaltintje en zaI
Bettine Vriesekoop vertellen over haar afiniteit
met het boeddhlsme en haar plannen voor het
nieuwe programma 0BA Live

De weg uit de hel
"Soms ben ik zo boos dat ik het niet
meer voor me kan houden. Dan ge-

beurt er iets kieins en dan storm ik
als een tornado over iemand heen."

Colofon
Atle aankond g ngen onder

voorbeloud

www,bosrtv.nlo0l,: voor gemisl:e lv- en rad o
u

tzend

ng en

facebook.com/bosrtv en twitter,com/bosrtv
bodhitv.nI onze longerens te
faceboo k,com/bod h itv
en twitte r.co m/bo
Lu

d h

itv

sterel kar via Radio 5, kabel en pod.ast

bosrtv.n t/podcast

0

Een

r tgarie,;an de 805

De het is een van de zes rijken,

zoals we die kennen uit de klassieke

Wat moet Rianne met al die woede?

boeddhistische mythologie.
In deze zesdetige special van de
rubdek Shoot beantwoordt Tom vra-

Ze vraagt het aan zencoach Tom

gen die betrekking hebben op een

Hannes. 'Welkom in de hel', zegt
Tom. 'De plaats waar heel ons

van die rijken.

bestaan herleid wordt tot de keuze
tussen tyfus en cholera. TUssen

verdringen van of verdrinken in
emoties. Tt.lssen ik-moet-dit-want-

anders-haal-ik-het-niet' en'ik-magdit-niet-want- dan-ben-ik- een-

Lees nu Cee[

1.

De',lreo uii d-. hel oo 3odh :v nl

slecht-mens'.

Boedd h stisch e Omrcep Stichting.20l3
Redact e Kitty Arends, Maurice Lapartitre,

Monique Rutgers, Laetitia Schoofs
en Marijn van der Waa

Vorngeving Teresa Borasino. Amsterdam
Dru k Ruparo,

Amsterdam
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Andere tijden staan voor de deur
van de BOS radio

boeddhisme in de samenleving en de media.

lastig", vlndt N4artous,"want hoe dieperle bij

Boeddhisten zijn in de afgetopen laren heel wat

het boeddh sme betrokken raakt, hoe moeitijker

mediage'ieker geworden 'ln het begin was

het is die afstand te bevraren."Zo kwam ze ooit

Hemetsbreed verhuist per ljanuari naar de nacht

het echt moeiiilk om boeddhisten te vlnden die

een ex-coltega tege n die rcr. tk snapte lang niet

van d nsdag op woensdag. Daarnaast komt er

op de radio wilden,"verteLt Martous. "lk weet

alles, maar heb toch een uur lang geluisterd!

etke dinidag een n euw actualiteitenprogramma

nog dat ik in Spanje was en Varamitra witde

"letwat gedramat seerd en grapp g bedoetd,

bij

OBA tive, dat zalworden gepresenteerd door

Bettine Vriesekoop.
Martous lazaien Ton l4aas, de twee radro-

interviewen Het kostte een week om hem zover

maar toch, het motiveerde weI om op die

te krijgenl Boeddhisten hebben nrets in de rned

toeganketijk te bLilven letten."

te zoeken, was

a

zln overtuiging Des te grappiger
cclumnist werd " Ook Ton

stemmen van de BOS, btikken terug op twaalf

is het dat hij later zeLf

jaar boeddhistische radio. Het gesprek met de

heeft zo'n verhaal "lk witde Jotlka Hermsen als

twee radiomakers vrndt plaats daags na het

co[umnist, maar zelf was ze overtuiqd dat dit met

overlijden van Jeanette Werkhoven, ook BOS-

haar'rare accent' geen goed idee was Laten we

medewerker van het eerste uur Dat Marlous

het gewoon eens proberen, zei ik. Dat bleek een

juist v a Jeannette oo t b j de B0S terecht kwam

gouden

krijgt nu dan ook extra

betekenis. '

k kende

En

g

reep."

wat merken de radiomakers van de toe-

een boeddhistisch leraar ln Spanje door wie

nemende interesse in boeddhrsme, door de

ik erg geintrigeerd

massa) Volgens Marlous waren de reportages in

was Jeanette, die ik kende

BOS Radio

gaat
verh u izen !

van de concertzender, zei. maak gewoon een

eerste instantie veel meer 'zurver op de graat'.

BOS Radio staat aan de voor-

interview en ki.ik maar of ze het leuk vinden.

"Een reportage over het Happinez-festivalwas

avond van een aantal grondige

En

"

wiiziginqen. Per 1 januari

dat bleek zo te zijn Ton Maas werd eigenhandig

in de beqinlaren best tastiq geweest'

door Babeth vanloo bij de IKON weggeplukt ln

interview met Hans Knibbe, die met z jn School

.verdwijnt Hemelsbreed van de

2002 "Boeddhist was ik niet, maar ik had veeI

voor Zijnsorientatie duidetilk geworteld is in het

zaterdagmiddag. Daar komen op

ervaring en Babeth zocht iemand die sneleen

Tibetaans boeddhisme, werd kritisch bekeken

prograrnma kon maken, dat toen nog ReFlectres

"Dat had ook te maken rnet het betang dat werd

Radio 5 twee radioprogramma's
voor in de plaats.

heette en sLechts een kwartier duurde. Die

gehecht aar tra'smissie, olteweI ke'risover-

Hemelsbreed verhuist naar de

ervaring kwam later goed van pas, toen we naar

dracht via een Leraar". vutt Ton aan. "lemand

een uur zendtild overgingen Er moest sneI iets

zoals Maarten Houtman, d e zen en taoisme

nacht van dinsdag op woensdag,
van 0.00 tot 0:55 uur en krijgt

verzonnen worden en toen heb ik het magazine

combineerde, noemde z chzetf autonoom boed-

een nieuw jasje. Daarnaast gaat

format in elkaar gezet, zoaLs we Hemelsbreed

dhist Zo iemand werd toen kritischer bekeken."

oud-tafeltennisser en voormalig
China-correspondent Bettine

nog steeds kennen.
Aan dat format is niets veranderd. WeI is
er veel gebeurd als het gaat om de plek van

0ok een

n dat opzicht maakt Hemetsbreed haar missie

nu weltcht beter waar. boeddhisme nzichtetilk
maken voor een qroot publiek. "En dat bLijft

2014

Vriesekoop voor de BOS OBA
Live presenteren. Dat komt iedere
dinsdag live tussen 19.00 en
20.00 vanaf de vierde verdieping

van de Openbare Bibliotheek

Amsterdam. Het dageliikse OBA
Live krijgt daarmee op dinsdag
een boeddhistisch tintie. Publiek
is van harte welkom tijdens de

opname en de toegang is gratis!
Uiteraard blijf t ailes na uitzen-

ding ook te beluisteren via de
podcast of bosrtv.nl.
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Zaterdag

Zaterdag

Zaterdag

7 december

14 december

21 dece mber

15:00-16:30

.

Hemelsbreed

15:00-16:50

.

Hemelsbreed

15:00-16:30

.

Hemelsbreed

Koken op zonnekracht

Boeddhistisch pakhuis in Deventer

ln bed met Boeddha

Maarten Otthof van de stichting Vajra organi-

ln Deventer is recent'Het Pakhuis' geopend,

Je zou het boeddhistische 'chicklit' kunnen noe-

seerde on[angs een bergexpeditie naar een

een boeddhistisch studiecentrum. De stichting

men ln bed net Boeddha van schrijfster Monica

4300 meter hoog gelegen petgrimsoord in

achter de prachtige locatie wil een op het boed-

Vanleke, Een smoorvertief de modeontwerpster

Nepal. De zeven expeditieleden bereidden hun

dhisme gefundeerde levenswijze bevorderen,

reist haar grote liefde achterna die voor een ktus

voedseten warme dranken met behulp van

Volgens de oprichters is deze vorm van samen-

naar Noord-lndia moet. Tijdens een tocht door

zonneovens. Nu hoopt de ecoloog het hete land

werking uniek. Etke dag van de week maakt een

de Himalaya mediteert ze. Die meditaties gaan

aan deze vorm van duurzame energie te krijgen.

andere boeddhistische organisatie gebruik van

echter vooraI over de sexy kant van het teven.

Want de ontbossing gaat in hoog tempo

de faciliteiten. ls dit de manier om in deze onze-

Maar de geest van de Boeddha zit haar op de

kere tijden de financiering toch rond te krijgen?

hielen.

Cotumh Evetine Brandt

Column Dirk Beemster

Grote Nederlandse boeddhistische

Etfecten van Mindfulness-meditatie

Janwillem van de Wetering

leraren

De reguliere wetenschap kijkt steeds geinteres-

Het leven van schrijvdr, zakenman, zenboeddhist

Filosoof Jan Flameting geeft regetmatig lezingen

seerder (en kritischer!) naar de heilzame effecten

en avonturier Janwillem van de Wetering

waarin hij ingaat op het gedachtegoed van het

van mindfutness. Zo voert de Rijksuniversiteit

(1931-2008) verschijnt in boekvorm. Historica

taoisme en het boeddhisme. Daarbij refereert

Groningen momenteet een onderzoek uit.

Marjan Beijering werkt op dit moment aan een

hij regetmatig aan de inzichten van bekende

derzoekster Marieke van Vugt doet een boekje
open over de eerste resuttaten.

voorl

en op de berghellingen slingeren steeds meer
[ege gastanks.

Column Guan Her Ng

0n-

biografie. Aan anekdotes geen gebrek: zo dacht

Nederlandse [eraren als Nico Tydeman, Ton

Van de Wetering in 1958 aan te betten bij een

Lathouwers en Han de Wit. '0osterse denkers

Japans zenklooster. ln werkelijkheid tuidde hij

in de potder', noemt Flameling ze. Hij legt deze

Ontdek de meester in jezelf

een ceremoniete ktok die atleen bij hoge feest-

Nederlandse boeddhisten graag naast moderne

Zenteraar Nico Tydeman vertelt over zrjn nieuw-

dagen mocht worden geluid. Niettemin werd

westerse fitosofen, Wat valt hem op?

ste boek lransmr'ssie en transcendentie. De

Van de Wetering aangenomen voor de training.

zentraditie steunt op transmissie, de overdracht

Na 15:00 uur Zitten en spelen

van teraar op leerling. Maar wat gebeurt er nou

Na 16:00 uur Samenleven en samen-

Sjoerd Plak is gitarist bij het muziektheatergeze[-

precies? Wat is het geestetement dat leraar en

werken...

schap Het Groot N/e t Te Vermijden. Hij speelde

teerting uitwisse[en, van hart tot hart?

In november bracht Richard Reoch een bezoek

ook met de Gigantjes, Ruth Jacott en Chartie

aan Nedertand. Reoch is voorzitter van de we-

McCoy. Sinds anderhalfjaar beoefent Ptak vipas-

Na 16:00 uur Boeddhisme tijdens de Bir-

reldwijde boeddhistische Shambhala-beweging,

sana-meditatie bij Tegen de Stroom ln van Frank

mese lente

die zich inzet voor een meer ontwaakte samen-

Uyttenbroeck.

[eving. Daarv66r werkte hU lang voor Amnesty

eerder van zijn chronische pijn dan van de geest,

door het Birmese regime beschouwd als staats-

lnternational. Dat bracht hem naar confticthaar-

want de boeddhistische teer bekijkt hij met een

vijand. Hij kreeg ook in Nederland training om

den over de hete wereld. Met Reoch een gesprek

kritisch oog.

Hi.j

hoopt zo op verlichting, maar

Journalist Nay Thwin (34) werd tot voor kort

onder deze hoogspanning zijn werk toch zo

over de comptexe kanten van de menselijke

goed mogelijk te kunnen doen, Met verslagge-

geest, die harmonie en symbiose in de weg

ver Egbert Hermsen reist hij door zrjn vadertand.

kunnen staan.

Wetke rol speett het boeddhisme tijdens de re-

cente democratiserin g van Birma/Myanmar?

