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ln dit programmablad vindt u
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Oorspronkelijk boeddhistische culturen bij de BOS

igrant-boeddh isten'
Programma televis ie
'l m m

Programma rad io
Feestelijke start BOS en JO

'omdat ik weet dat de omgeving een illusie is, raak ik er niet aan gehecht. omdat ik er niet
aan gehecht raak, krijg ik geen kwellende gedachten', verklaart Shi Man Jung, een van de
3 twee jonge chinese nonnen van de He Hua Tempel aan de Amsterdamse Zeedijk. Toen zij
4 tien jaar geleden de'vuile chaotische'straat voor het eerst bezocht, vond ze het'griezelig
om er te lopen'. Ze vertelt hoe ze, dankzij haar boeddhistische beoefening, toch binnen
I

2

korte tijd zonder oordopjes kon slapen toen ze eenmaal in de tempel woonde.
'lk begreep waarom onze meester dit de Lotustempel heeft genoemd. De lotus groeit in de
modder maar wordt er niet door besmeurd. Toch kan de lotus niet zonder de modder,,
verklaart de jonge non in de documentaire'Zuiver Land Amsterdam, over de Chinese
tempel op de Zeedijk, die deze maand door de BOS wordt uitgezonden.

Chinofestival in okober

Shi Man Jung en regisseur'\Uen-Jie Qin

Wij nodigen u allen hartelijk uit
om op dinsdag 4 oktober om

ffi,#:Ilil:l',.'o'.-,

o"
premiire bij te wonen van
Zuiver Land Amsterdam, in
aanwezigheid van de Venerable
Shi Man Jung, Venerable 5hi
Chueh Hai en de regisseur.
De toegang is gratis.
Deze BOSproductie is ook onderdeel van het videoprogramma
van het China Festival in het
Muziektheater aan 't lJ in
Amsterdam op 8 oktober.
Meer informatie over deze
documentaire vindt u op pagina 2.

Al is zij non, Shi Man Jung vormt als'immigrant-boeddhist', geen uitzondering, vertelt de
regisseur van de film, Wen-Jie Qin. Qin is behalve filmmaker, filosoof en doctor in de theologie, zelf ook immigrant. 'Als boeddhist in een niet-boeddhistisch land, met een vreemde
cultuur en een heel andere religieuze taal, is dit een extra uitdaging, een positieve impuls om
je religie in de praktijk te brengen en compassie te beoefenen.' De twee nonnen zijn zich,
volgens haar, goed bewust van het relatieve van culturele verschijnselen. 'Door de grenzen
van de verschillende culturen heen kom ie altijd op het niveau van menselijkheid terecht.'
De BOS zendt deze film over de Chinese tempel uit tegen de achtergrond van het
Amsterdamse chinafestival in oktober. Maar het is niet de eerste uitzending over boeddhisten in Nederland uit landen met een oorspronkelijk boeddhistische cultuur. Behalve
over de ontwikkeling van het boeddhisme in het westen, beschouwt de Boeddhistische
Omroep het als haar taak grondig te rapporteren over en vanuit die boeddhistische cultuur.
De programmering van BOSradio kan hiervoor deze maand model staan. Het gaat onder
meer over Chinese muziek, een fotoboek over Laos, Tibetanen in Noord-lndia en de nieuwe
Birmese tempel in l.lsselstein.

De Boeddha van Smarogd
Ra d io-vers laggever Peter Meijwes portretteert regelmatig'allochtone boeddhisten'. Eerder
maakte hi.j een serie over de'Boeddha van Smaragd' in Bangkok en enkele portretten van

Thaise boeddhisten in N ederla nd.
Hij beschrijft hoe bij de oorspronkelijke boeddhisten juist allerlei gebruiken leven die tegen
de religie in lijken te gaan. Zoals Thaise vrouwen die in een boeddhistische tempel hun
toekomst laten voorspellen door met een beker waarin genummerde stokjes zitten voor het
boeddhabeeld te knielen. Ze schudden die beker net zo lang tot er 66n stokje uitvliegt. Het
nummer van het stokje dat er uit vliegt correspondeert met een genummerde tekst die in
de tempel ligt. Deze tekst voorspelt de toekomst.
'Dit soort gebruiken boeit mij bijzonder,'vertelt Peter Meijwes.'Wat me vooral ontroert is
het grote vertrouwen dat deze mensen hebben in een bepaald geloofsprincipe, namelijk de
dingen die hen omringen. Het gebruik bijvoorbeeld om op ieder blad van de boom voor je
huis een rijstkorreltje te leggen, je betuigt daarmee eerbied aan alles om je heen. Mensen in
het Westen gaan op een veel killere manier met het boeddhisme om.'
Regisseur Wen-Jie Qin relativeert het verschil: 'Westerse boeddhisten zitten veelal gevangen
in een individualistische houding. lmmigrant-boeddhisten zitten daarentegen vaak gevangen in het collectief. Beiden zouden ze het midden moeten zoeken.'
Petra Hunsche

T E L EV I S lE eindredactie: Babeth M. VanLoo

BOS

aankondigingen zijn onder voorbehoud. Zie voor actuele informotie:
www.boeddhistischeomroep.nl of op de dag van uitzending Teletekstpagina z3j'
tJitzending gemist? Bijna alle programma's van de Boeddhistische omroep kunt u na uitzending
Alle

nog een keer bekyken vio: www.boaddhistischeomroep.nl'

zon 2 okt DEACON OF DEATH
'r

4.45 uur,

Regie:,lan van den Berg en Willem van de Put

NED I

/

Met: Sok Chea, Theary Chan, Karoby e'a'

Lengte 65 min.
De wreedheden die sok chea als kind meemaakte tijdens het bewind van Pol Pot in

Cambodja achtervolgen haar tot op de dag van vandaag. Ze is dan ook geschokt als ze
groot
Karoby, de man die ze verantwoo rdelijk acht voor m a rtelpra ktilken en de dood van een
naar
zoek
op
'Deacon
of
Death',
deel van haar familie, weer tegenkomt. De aangriipende film
recht in hedendaags Cambodja, staat niet voor niets in de avond geprogrammeerd. Deze coproductie van DRSfilm en de Boeddhistische Omroep won het Gouden Kalf zoo4 voor beste
iange documentaire. Het is een fenomenaal miniatuurportret van de Cambodjaanse cultuur
die onder invloed van karma, de wetmatigheid van oorzaak en gevolg in de boeddhistische
vriendin
leer, in staat is tot vergeving in plaats van vergelding. samen met haar voortvarende
aan.
gaat
de
confrontatie
en
Theary chan verzamelt sok chea informatie over Karoby

Theary Chon en Sok Cheo

zon g okt vINGERS DIE WIIZEN NAAR DE MAAN
14.O3 uur, NED I

herholing zot 15 okt
o9.3O uur, NED I

Met
Regie: Marjoleine Boonstra / Met: o.a. Jiun Hogen Roshi, Nasser, Matthijs Schouten /
dank aan: Triodos Bank / Lengte: 3o min.
maar
Religies ztln allemaal vingers. vingers die wijzen noar de maan. Altijd dezelfde maan,
,erschillende vingers. En alsje naar de vingers kijkt, zie je de maan niet (Basho, een Japanse
zenmeester). Respect voor en behoud van de natuur is voor alle culturen wezenlijk. Hoe we
de natuur zien ze,gt heel veel over hoe we ons zelf zien. De tentoonstelling wereld Natuur
Kunst, nog tot en met z3 oktober te zien in de Nieuwe Kerk in Amsterdam, toont het natuurbeeld van vier wereldculturen: het westen, de lslam, het oosten en de inheemse volkeren.
Deze BOsdocumentaire nodigt uit tot enige reflectie over de natuur en over de vraag hoe
cultuurbepaald onze verhouding tot die natuur is.
De hedendaagse relatie tussen mens en natuur leidt tot steeds grotere, wereldomvatte nde
problemen. Diarom is het hoognodig tot een analyse te komen van de onderliggende
gedachten die onze visie op de natuur bepalen. ln de documentaire'vingers die wijzen naar
da rnran' onderzoeken gerenommeerde vertegenwoord igers van de vier tentoongestelde
culturen de verschillen, maar vooral ook de overeenkomsten tussen het denken over de

Object op de tentoonstelling Wereld

Natuur Kunst

natuur. Hiermee wordt ook duidelilk dat er meerdere visies mogelijk ziin. Alle .r,rrr:j"t:D
ven in de samenhang van mens, dier en natuur. Een hoopgevende benadering die w,
wereld waar de spanning alleen maar lijkt toe te nemen hard nodig hebben'

4
r4.o3

zon

u

ur,

okt ZUIVER LAND AMSTERDAM
NED r

herholing zot 29 okt
o9.3O uur, NED

',l

Dagelijkse routine in de He Huo Tempel

Met: Shih Man fung, Shih Chueh Hai / Lengte:3o min'
Omringd door drukke restaurants, coffeeshops en het uitgaanspubliek van de Amsterdamse
Wallen, gaan twee jonge Chinese nonnen, Man Jung en Chueh Hai, rustig door met hun dagelijkse routine. De enorme tempel op de zeedijk die zij samen beheren, de He Hua (Lotus)
Tempel, verandert de dynamiek van het leven in de straat. Een brug, een oase, een bron van
licht - dat zijn de metaforen die de nonnen gebruiken om hun tempel te omschrijven.
Opgeleid in de boeddhistische Fo Cuang-orde in Taiwan, die sociaal betrokken boeddhisme
bepleit, bieden de twee nonnen een verscheidenheid aan diensten aan, zoals meditatie'en
stud ieprogra m m a's, familiebezoek, begrafen isd iensten, en danslessen. Zowel chinezen als
NederlanJers maken gebruik van de diensten van de tempel. De nonnen cultiveren, of ze nu
sociaal bezig zijn of alleen, elk moment de kracht om binnen- en buitenwereld positief te
veranderen. Zij beoefenen zowel de Pure Land als Ch'an traditie van meditatie' Hun doel is
het Zuivere Land (Pure Land) van Amitabha Boeddha te bereiken en dan terug te komen om
Regie: Wen-1ie Qin

/

'alle levende wezens' in deze wereld te dienen.
De twee nonnen werken samen met de Boeddhistische Unie Nederland voor een gezamenlijke boeddhistische viering van de verjaardag van de Boeddha. De collectieve inspanning van
Chinezen en Nederlanders, boeddhisten en n iet- boedd histen, resulteerde in een groot festival in Amsterdam in mei 2oo5. De kleine wereld van de Zeediik en de Nieuwmarkt verandert
in een land van harmonie en vreugde.

RA D lO eindredactie:

BOS

Ton Maas

Alle aankondigingen zijn onder voorbehoud. Zie voor actuele tnJormalie:
www.boeddhistischeom roep. nl of op de dag van urtzending ook Teletekstpagina's z5o e.v.
lJitzending gemist? Bijna alle programma's van de BOS kunt u na uitzending nog een keer
elu tsteren vi a : www. bo e d dhisti sc heo m roe p. nl
Het radroprogramma is te ontv0ngen vta de frequentie 747 AM of via de kabel. Radio 747 kunt

b

u

ook online beluisteren via: portal.om roep. nl/radio /747am.

zon 2 okt BOEDDHISTISCHE MUZIEK UIT CHINA
-

r9.3O

2O.OO UUr, DE T,4tDDENWEC
Baeddhistische
muzie k

Naar aanleiding van het grote Chinafestival dat deze maand in Amsterdam plaatsvindt,
besteed de BOS aandacht aan boeddhistische muziek uit dat land. Alle stromingen van het
boeddhisme ziin er vertegenwoo rd igd en bovendien ziln er typisch Chinese vormen, zoals
het Pure Land en Ch'an boeddhisme. ln deze uitzending hoort u een overzicht van de
diverse rituele en muzikale uitingen van het boeddhisme in China en de Chinese diaspora.

woe S okt OCHTENDTHEE VOLGENS MICH EL
i

6.02

- i7.oo

UUT, REFLECTIES

Zenkok Tenzo Willem haalt herinneringen op aan de theeceremonie die hij in f apan
meemaakte en bereidt de ochtendthee van Michel Dubois, ziin collega in de Danasangha.
Maar waar vinden we fenegriek?
lrene Stengs werkt bij het Meertensinstituut en doet onderzoek naar rituelen en gebruiken bij
in Nederland wonende boeddhisten. Zij ontdekte dat Thaise boeddhisten ook in ons land aan
monniken voedsel en gebru iksgoederen als zeep en tandPasta geven. Maar omdat monniken
in het Westen niet 's ochtends kunnen gaan bedelen, gaat dat hier anders in zijn werk.
jacqueline Oskamp praat met Katja Weitering, conservator van het Cobra Museum in
Amsterdam, over de zentuin die de in Nederland wonende Japanse kunstenaar Shinkichi

Tajiri (t923) voor het museum ontwierp.
Verder: de column van Varamitra.

Shinkicht Tajtri

zon g okt LAOTIAANS KLOOSTERLEVEN IN !I/OORD EN BEELD
r9.JO

-

20.OO Uur, DE

MTDDENWEC

'Of ik ooit wijs zal wordenl lk hoop het maar! Misschien moet ik minder computerspelletjes
doen en niet zo vaak rondhangen.' Het zijn de woorden van een jonge novice in het klooster
Wat Sok Pa Luang in Laos. Ze werden opgetekend door de zusjes llse en Birgit Schrama,
samen socioloog, grafisch ontwerper, fotograaf en neerlandica. Hun verblijf van een maand
in het Laotiaanse klooster resulteerde in een prachtig fotoboek waarin de nonnen, monniken
en novicen van Wat Sok Pa Luang praten over hun dagelijkse beslommeringen. Agnes
Sommer blikt met de zusjes terug op hun verblijf in het klooster.

Kloosterleven in Laos

woe 12 okt DE WEG NAAR BINNEN
16.o2

-

17.oo uur,

REFLECTIES

ln onze maandeliikse boekenrubriek aandacht voor De weg naar binnen - over vrouwen en
spiritualiteit van Christina Feldman. Zij roept vrouwen op de blik naar binnen te richten en
zich zo te bevrijden van opgelegde patronen.
Allochtone boeddhisten treffen in Nederland een cultuur aan die gespeend is van de rijke
tradities die zij vanuit het Oosten kennen. Hoe gaan ze daarmee om en wat betekent het
voor de manier waarop zij hun eigen boeddhisme belevenl Peter Meijwes legde deze vragen
voor aan een Chinese boeddhist.
Verder: de column van Jotika Hermsen.

zon 16 okt LILY EVERSDIJK SMULDERS (t9o3-I994)
r

9.3O

-

20.OO uur,

'

Teke n in

1.rl

DE MIDDENWEC

_';

g Trichang Rinpoche

door Lily

Ever sd

ijk Smulders

Lily Eversdijk Smulders werkte aanvankelijk als advocaat in lndonesi6. Haar hart ging echter
meer uit naar schilderen en tekenen, en dus besloot ze haar baan oP te geven en zich geheel
aan de beeldende kunst te wijden. Tussen t936 en tg75 maakte ze in haar eentje - meestal
per bus, te voet of per kameel - vele reizen, onder andere door lndia en Nepal. Daar
ontmoette ze de Dalai Lama en andere Tibetanen, nadat zij waren gevlucht voor de Chinese
bezetters. Eversdijk Smulders stelde zich ten doel een overzicht van de mensheid vast te
leggen in portretten. Door haar ruim duizend tekeningen en haar boeken liet ze een belangrijk document na van het leven in afgelegen streken. feanette !(erkhoven praat met Ella
Andriesse, die werkt aan een biografie over Eversdijk Smulders en haar persoonlijk gekend
h

eeft.

woe
-

r9.3O

rg okt

2O.OO uur, DE MTDDENWEC

zon,
r6.ou

-

r7.oo uur

zj

ALLES VERANDERT ALTI'D
Met het vaste voornemen zijn beroemde appelkruimeltaart met honing en rozemarijn te
bereiden, gaat zenkok Tenzo Willem naar zijn Parijse markt. Daar blijkt echter dat de peren
vandaag in de aanbieding zijnl
Het curriculum is deze maand gewijd aan de zendo die Dirk Beemster leidt in Hoorn en die
deel uitmaakt van de Kanzeon Sangha. Naast zitmeditatie biedt Beemster ook een intensief
loopmed itatieprogram ma aa n.
Verder: de column van Nhut Quang Nguyen.

okt BTRMESE TEMPEL GEOPEND

REFLEcIES

lN

IISSELSTEIN

Het theravadaboeddhisme uit Birma en met name de Birmese vipassa na-m ed itatiemethode
zijn de laatste jaren steeds populairder geworden in het Westen. Bovendien zijn Birmese
vluchtelingen actief in het verspreiden van hun vorm van theravad aboedd h is me. Zo werd er
onlangs een Birmese boeddhistische tempel geopend in ons land. Fred Cales ging er op
bezoek en sprak met vluchtelingen en met Nederlanders die de situatie in Birma kennen.

woe 26 okt SoGYAL RTNPOCHE TE GAST BII ZIN
19.1O

-

20.OO

uur

DE MIDDENWEG

Het eerste lustrum van ZlN, een organisatie die bedrijven en leidinggevenden adviseert,
wordt gevierd met een congres dat'Werken met passie en compassie'als onderwerp heeft.
De Tibetaans boeddhistische leermeester Sogyal Rinpoche zal daar spreken over

essentie in werk en leven'. Jeanette Werkhoven bezoekt het congres, Praat met de initiatif
nemers en maakt een samenvatting van de lezing van Sogyal Rinpoche.
Eelco Vijzelaar bericht over een Rotterdams initiatief om te komen tot een 'eucumenisch'
boeddhistisch centrum, dus voor dlle stromingen, scholen en tradities.
Verder: de column van Maarten Houtman.

Sogyal Rinpoche

t6-oz

-

de'Hart-

zon 30

t7.oo uur,

WESTERSE NONNEN IN DE TIBETAANS
okt BOEDDH ISTISCH E TRADITI E

REFLEcIEs

Weste15e

Sinds de grote Tibetaa n s-boedd h istische leraar Chogyam Trungpa in t967 de eerste
Tibetaanse kloosters in het Westen oprichtte, is een behoorli,ik aantal Westerse vrouwen
ingetreden. Het leven van deze nonnen is het onderwerp van de dissertatie van Thessa
Ploos van Amstel, die in mei promoveerde aan de Universiteit van Utrecht.
Zij beschrijft in haar onderzoek dat het kloosterleven voor westerse nonnen anders is dan
voor Oosterse, omdat zij vanuit een andere achtergrond, instelling en overtuiging intreden.
Ruim dertig jaar later blijkt de aanwezigheid van westerse vrouwen in het klooster een toenemende invloed te hebben op de religieuze praktijk, hoewel Aziaten over het algemeen sceptisch staan tegenover veranderingen. Ploos van Amstel onderzocht vooral kloostergemeenschappen in Engeland, Canada en Australid die al minstens 3o jaar bestaan.

BOS EN f OODSE OM ROEP FEESTELIIK VAN START

o

'Balken en stenen vormen een huis, maar de lege ruimte maakt het huis bruikbaar' sprak de
staatssecretaris van Cultuur, Medy van der Laan, namens Lao Tse. Ze haalde de Chinese
wijsgeer aan toen zif de feestelijke opening verrichtte van de kantoren van de BOS en de
.loodse Omroep op 14 september in het Mediapark

tootssectetaris Medy von der Laan

COLOFON
Coodinatic .n eindrcdacti.: Jolanda d. Jong.
Redocti.: Petra Huhsche, Ton Maos, Babclh

M. vanLoo
vomgering: Stodio Josje Pollmann, Amsterdom

Druk Ruporo Ansredo.h

in Hilversum.

Hoe de nieuwe Mediawet er precies uit komt te zien is nog niet bekend. Maar belangrijker
dan de letter van de wet is de manier waarop het leiderschap die uitvoert, betoogde
Jean-Karel Hylkema, voorzitter van de BOS in een pleidooi voor een heldere organisatie van
de Publieke Omroep. Directeur Babeth M VanLoo noemde in een schets van de korte
geschiedenis van de kleine omroep de BOS de lege zuil. 'Leeg van vooroordelen, vol van
potentie.' En boeddhisme is, volgens de directeur, geen geloof maar een werkwoord, oftewel

het lopen van een pad.
Muziek van het Joodse vrouwenkoor Sjiera, de Tibetaanse zangeres Namgyal Lhamo en de
geestige presentatie van de boeddhistische MC Alida Neslo vormden de slagroom op het
offlciEle gedeelte. Na de toespraken volgden de genodigden de twee Chinese nonnen van de
Lotustempel die de gemeen scha ppelijke hal en het kantoor van de BOS ritueel inwijdden. De
Joodse hapjes en de boeddhistische catering smaakten daarna extra goed.

BOEDDH ISTISCH E PELG RIMAG

Programmablad voor vrienden
van de BOS.

E

OOK IN NEDERLAND VAN START

IN HOU D

Universiteit onderzoekt pelgrimage Japan

Boedd histische pelgrimage

I

Programma televis ie
Programma rad io
Boedd histische m uziek

Voor de tweede keer liepen boeddhistische beoefenaars dit najaar de 'Tempelloop,, een
wandeltocht van vijf dagen tussen de zenkloosters de Noorder Poort in Drenthe en Zen
3
4 River in Groningen. 'Een heel mooi initiatief, noemt Tenkei Coppens Sensei, hoofd van Zen
River, de wandeltocht, naar een idee van een van de leden van zijn centrum. ,De wandeling
volgt een Japanse traditie waarbij mensen ook van tempel naar tempel lopen. Maar we zijn
hier nog helemaal in de beginfase hoor, we zijn echte pioniers.' Het jonge centrum Zen
River in Uithuizen, pioniert ook met retraites op zandplaten in de waddenzee. Het eerste
2

experiment, een daglange meditatie op Simonszand, is door BOstelevisie vastgelegd en
wordt deze maand uitgezonden in een portret van dit inspirerende nieuwe zenklooster in de
traditie van Maezumi Roshi en Cenpo Roshi van de lapanse White plum lineage.
Pelgrimage speelt in het boeddhisme een belangri.jke rol. Door het - liefst te voet - bezoeken

.

van heilige plaatsen verwerft een boeddhist zich verdienste. Het is ook een offer om weg te
gaan en pakweg twee maanden met een rugzak een ascetische oefening te bedrijven. Behalve
naar de bekende boeddhistische pelgrimsoorden als Bhodgaya en andere heilige plaatsen in
lndia en Nepal, lopen overal in Azid routes die heilige tempels en kloosters met elkaar
verbinden. Ook in Nederland liiken boeddhistische beoefenaars die traditie nu op te pakken.

Mondala von erva ri ng

Pelgrimage Jopan

Vanaf4 november houdt de

BOS

een grootschalige ca m pagne om
haa r bekendheid te vergroten.
Hoe en wat de campagne precies
inhoudt is nog even een
verrass ing!

'Na weken lopen in de bergen doen zich bepaalde inzichten voor. Zaken als werk, ambitie en
bezit worden heel relatief.'wetenschapper Henny van der Veere liep deze zomer gedurende
viff weken de meer dan rzoo kilometer van de bekendste pelgrimage in Japan, de Shikoku
Henro, die de pelgrim in een cirkel langs 88 heilige plaatsen op het eiland Shikoku voert. Hij
onderneemt de zware tocht door de bergen al meer dan tien jaar met het doel deze pelgrimage en de geschiedenis ervan grondig in kaart te brengen. BOSradio interviewt hem deze
maand over ziin onderzoek. Van der Veere is boeddholoog aan de Universiteit van Leiden en
tegelijk priester in de boeddhistische Shingon-school, gesticht door Kobo Daishi, tevens
grondlegger van de pelgrimage en een nationale heilige in lapan. Behalve flsiek, vertelt de
wetenschapper, kom je jezelf tijdens zo'n pelgrimage vooral psychologisch tegen. ,Er zijn
naast inzichten ook momenten waarin je je afuraagt: waar ben ik nu mee bezig) Maar als het
goed is, zit het er Sllemaal in. Dat is de mandala van de ervaring. En dan ga je ook niet meer
klagen. Bovendien trefje medepelgrims aan met een gevoel van mededogen, een lotsverbondenheid met de hele mensheid, dat is erg prettig om mee te maken.'

Levend boeddhisme
De U niversiteit van Amsterdam
heeft een onderzoek verricht naar
de doelgroep van de BOS. Via
onze website en digitale nieuwsbrief berichten wij u binnenkort
wanneer de resultaten van dit
onderzoek bekend gemaakt
worden. Ontvangt u onze gratis

nieuwsbrief nog nietl
Meldt u don oan via
ww w, b o ed d h i stisch eo m ro ep.

Henny van der Veere raakt niet uitgepraat over de pelgrimage. Het lopen naar heilige
bergen is in Japan heel gebruikelijk. Hij vertelt over een boeddhistische orde die 'de
marathon-monniken'worden genoemd omdat ze gedurende rooo dagen elke dag 4o
kilometer rennen op de Hiei berg bij Kyoto. Zijn eigen fapanse medepelgrims zijn vaak niet
eens boeddhist en lopen met de meest uiteenlopende motieven. sommigen zijn net ontslagen ofzojuist gescheiden. 'Ze vinden het heel gewoon om op deze manier een periode van
overdenking in te lassen. Het boeddhisme is in Japan wat dat betreft gewoon geintegreerd
in de cultuur en biedt een uitkomst voor mensen met maatschappelijke problemen.
Daarom noem ik het een levend boeddhisme.'
Petra Hunsche

n

l.
Meer informatie over Zen River en de Shikoku Henro-pelgimage is te vinden onder de televisie- en
radioprogram mering.
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eindredoctie: Babeth M. vonLoo

Alle aankondigingen zijn onder voorbehoud. Zie voor actuele informatie:

www.boeddhistischeomroep.nl of op de dag van uitzending Teletekstpagina 233'
uitzending gemist? Bijna alle programma's van de Boeddhistische omroep kunt u na uitzending
nog een keer bekijken via: www.boeddhistischeom roep. nl.

zon 6 nov ZEN IN UITVOERING
r4.o3 uur,

herhaling zot

Regie: jurgen Cude i.s.m. laap Verhoeven
Jorge Lobez-Doriga / Lengte 3o minuten

NED I

12 nov

i

Met: Tenkei Coppens Sensei, Tammy Gabrvsch'

in Uithrir.n, dichtbij de Groningse Waddenkust, ligt Zen Rivel een klooster van de White

o9.3O uu r, NED I

Plum lineage, ook wel bekend van de Kanzeon sangha van Genpo Roshi. Het centrum
verzorgt in deze oer-Hollandse omgeving een doorlopend programma voor zowel leken als
monniken. Zen River staat onder leiding van Tenkei Coppens Sensei. Deze van oorsProng
Nederlandse leraar is erfgenaam van de opvolgingsliin van Taizan Maezumi Roshi, een van
de grote lapanse pioniers van het hedendaagse zenboeddhisme. Tenkei Coppens heeft nog
steeds een levendig contact met familie van de grote leraar in Japan, die het belangrijk vindt
dat de traditie wordt voortgezet. De Nederlandse opvolger is bevoegd om les te geven in
zowel de studie van Shikantaza als in Koanstudie.
Tenkei Coppens Sensei ontmoette de befaamde med itatiemeester Cenpo Merzel Roshi voor
het eerst in rg88. Hij assisteerde zijn leermeester fulltime nadat hii in r996 volledige
vele wildernisretraite!
d h arm a-overd racht van hem had ontvangen en leidde onder andere
doet Tenkei
Waddenzee
in
de
zandplaat
drooggevallen
de Amerikaanse woestijn. Een
in Zen River
de
zomerretraite
Tijdens
Coppens Sensei denken aan die uitgestrekte woestijn.
wordt daar een dag lang beoefend.
Zen River is een alledaags klooster, waar niet alleen training voor monniken en nonnen
plaatsvindt, maar vooral ook aandacht is voor de veranderende positie van leken. Zo worden

Tenkei Coppens Sensei

rituele functies, voorheen voorbehouden aan ingewijden, door leken vervuld. we zien een
,dharma-debat'waarin leken een ceremonl€le plaats innemen, die gewoonlijk alleen aan
monn iken wordt toebedeeld.

zon 20 nov TIBETAANS BOEDDHISME IN EUROPA
4.o3 uur, NED
herhaling zat 26 nov
r

o9.3O uur, NED

1

I

Regie: Babeth M. VanLoo / Met: zHH de Dalai Lama, sogyal Rinpoche, Tulku Pema wangyal,
Ceshe lampel Senge, Alex Berzen, Carola Roloff, Martin Kalff e a / Lengte 3o minuten

Snelheid en stress bepalen het leven in Europa. Tiid voor reflectie is in dit hedendaags
bestaan nauwelijks nog mogelijk. want de moderne mens wil alles perfect hebben: werk, relatie, opvoeding van de kinderen en daarnaast ook nog een rijk sociaal leven. Voor overpeinzing is in dit ichema geen tiid ingeruimd. Het is dan ook logisch dat het boeddh
bil overbezette mensen grote interesse wekt. ln het boeddhisme ziin rust, contemP
tal van oplossingen te vinden voor de dagelijkse hectiek. Althans, dat denkt de westerse

tff,:lf,

men s.

ZHH de Dola i Lamo

Over gebrek aan belangstelling hebben de Tibetaanse monniken die dharma'lessen geven in
het westen dus niet te klagen. Wel over de aard van die belangstelling. Want westerse
mensen zijn, conform hun jachtige bestaan, ongeduldig. Na drie iaar mediteren wil men
resultaten zien. De westerse mens wil een zogeheten 'quick fix'. En die biedt het boeddhisme
nu juist niet, de dharma is een weg, en niet een snelle pleister oP de getergde ziel'
Tijdens een conferentie in Zilrich wisselen ZHH de Dalai Lama, Tibetaanse leraren, abten en
enkele westerse leraren van gedachten over deze kwestie. Het verschil in beleving van de
dharma legt een zekere druk op de relatie tussen de Tibetaanse boeddhisten en die in het
westen. ln Tibet, het land dat door de Chinezen wordt bezet en onderdrukt, is men er stellig
van overtuigd dat het boeddhisme slechts kan overleven als het naar het westen wordt geexporteerd, want ter plekke zijn de overlevingskansen nu eenmaal klein. Maar is de westerse
mens in staat om het boeddhisme te zien zoals het werkelijk is: een (vaak lange) weg van
beoefening, van toepassing van inzicht op het leven in aandachtl De eerste tekenen van
hoop zijn er want de Tibetaanse dharma-leraren zien de westerse houding veranderen. En er
zijn inmiddels westerse leraren die niet voor de oosterse onderdoen"'

RA D lO eindredactie:

BOS

Ton Maos

AIII aankondigingen zijn onder voorbehoud. Zie voor acluele informatie:
www.boeddhistischeomroep. nl of op de dog van uitzending ook Teletekstpagino's z5o e.v.
lJitzending gemist? Bijna alle programma's van de BOS kunt u na uitzending nog een keer
b

elu

isteren via : www.bo

ed d

histischeom roep. nl

Het rodioprogramma is te ontvangen via

de

frequenlie 747 AM of via de kabel. Radio 747 kunt u

ook online beluisteren via: portal.om roep. nl/rodio /747am.

woe 2 nov ScHoLENGEMEENSCHAP KRIIGT STILTECENTRUM
t6.oz

-

t7.oo uur,

REFLEcrtES

Couscous

Na het overlijden van een klasgenoot hebben leerlingen van de vierde klas VMBO van scholengemeenschap Tabor gelobbied voor een stiltecentrum op school. Het stiltecentrum is
door de leerlingen zelf ontworpen met symbolen uit chrlstendom, islam, hindoei'sme, boeddhisme en jodendom. Op r 9 oktober werd het centrum geopend in aanwezigheid van
vertegenwoord igers van de vijf stromingen. Agnes Sommer maakte een rePortage.
ln de slotaflevering van de serie 'lnstructies voor de kok' maakt tenzo Willem een couscousgerecht zoals hil dat in Parijs serveert aan de daklozen. Hij werd geinspireerd door de 'King
of couscous', Michel Dubois, oprichter van l'un est l'autre, een organisatie die zich in de
geest van Bernie Classman inzet voor dak en thuislozen.
Verder: de column van Varamitra.

zon 6 nov VIETNAMEES ONTDEKT IN NEDERLAND HET

o

r

9.30 _ 2O.OO

UUT, DE MIDDENWEC

BOEDDHISME

De Vietnamees Nguyen Thanh Hung is bescheiden. Naar eigen zeggen heeft hij niet veel
verstand van Vietnamese muziek. 'lk bestudeer die pas z5 iaar en weet niet of ik wel de
aangewezen persoon ben om daar iets over te zeggen.' Toen hi1 vanuit Vietnam naar

Nederland kwam, maakte hij kennis met het boeddhisme in het westen, dat hem bijzonder
aansprak. Peter Meijwes sprak met hem en luisterde naar Vietnamese muziek.

g nov

woe
r

6.oz

-

r7.oo uur,
H

R

EF

LECTIES

elena Norbery"

Hodge

H

IMALAYA FILM FESTIVAL

Begin november wordt voor de derde maal het Himalaya Filmfestival gehouden. ln deze
uitzending een interview met de belangrijkste spreekster: Helena Norberg-Hodge. Deze
Zweedse antropologe, fllmmaakster en milieu-activiste heeft het proces van modernisering in
Ladakh de afgelopen dertig jaar nauwlettend gevolgd. Als directeur van de 'lnternational
Society for Ecology and Culture' zet zij zich in voor duurzame en rechtvaardige leefpatronen.
Zij beheerst als een van de weinige buitenlanders de taal van Ladakh en werkt aan een
i woorden boek.
aandacht voor het fotoboek Hua Shan - mystiek China van Lambert van
boekenrubriek
ln de
der Aalsvoort, dat de subtiele eenheidsbeleving met de natuur in beeld brengt'
Verder: de column van.fotika Hermsen.
Lad akh

zon 1j nov BOEDDHISTISCHE MUZIEK UIT KOREA
rg.3o

-

20.oo uur,

DE MTDDENWEG

Samengesteld en toegelicht door Fred Cales. Zie voor meer informatie het artikel over
boeddhistische muziek op de achterpagina.

woe 16 nov DE OCHTENDLES VAN FRANqOIS PICARD
r

5.o2

-

r7.oo uur,

REFLECTIES

Zen pu

nt

Hoorlem

Tijdens het Amsterdam China Festival van vorige maand organiseerde Stichting Chime een
congres over Chinese muziek. Een van de sprekers was FranEois Picard, hoogleraar muziekwetenschap aan de Sorbonne in Parijs. Hij behoorde tot de eersten die na de culturele revolutie onderzoek deden naar boeddhistische muziek in china en publiceerde drie cd's met
opnamen daarvan. Fred Cales sprak met hem.
Verder: het curriculum van Zenpunt in Haarlem en de column van Nhut Quang Nguyen.

zon 20 nov REiNCARNATIE - voor westerlingen
'r9.3O

-

DE

2O.OO
M

u

ur,

IDDENWEC

longe lama

een mysterie

Voor boeddhisten is het principe van reincarnatie een gegeven. ln Tibet is de 'tulku', de gereIncarneerde hoge lama, een alom erkend verschijnsel. Voor veel westerlingen is het begrip
relncarnatie toch een mysterie. Wat reincarneert erl ls het de ziel met'alles erop en eraan'of
zijn het alleen fragmenten van onszelf, die opnieuw vorm kri.igen) waarom herinneren
sommigen zich er wel iets van en anderen nietl Jeanette Werkhoven legde die vragen voor
aan Marianne Kuipers. Zil voerde gesprekken met Tibetaanse lama's, maar put ook uit eigen
ervaringen en herinneringen en die van mensen uit haar omgeving

r

5.02

-

woe 23 nov DZTGAR KONGTRUL RTNpOCHE OVER ZIJN BOEK
Es
IT'S UP TO YOU

r7.oo uuI REFLEc

Dzigar Kongtr l
Rinpoche

'r9.3O

De Tibetaanse lama Dzigar Kongtr0l Rinpoche is een incarnatie van de grote negentiendeeeuwse leraar Jam96n Kongtrul. Hij is een leerling van Dilgo Khyentse Rinpoche en gaf les
op het Naropa lnstituut in Boulder (VS). Bert van Baar praat met hem over zijn nieuwe boek,
waarin hij de beoefening van zelfreflectie beschrijft als rode draad van alle boeddhistische
paden, een middel om de bevrijding in eigen hand te nemen.
Verder: de column van Maarten Houtman.

zon 27 nov EEN IAPANOLOOG OP PELGRIMAGE IN JAPAN
-

2O.OO uur, DE MTDDENWEC

Pelgrimage Japon

r6.o2

-

De bekendste Japanse pelgrimstocht, 'Shikoku Henro', voert in een cirkel langs 88 heilige
plaatsen op het eiland Shikoku. De lengte bedraagt meer dan r2oo kilometer. Jaarlijks ondernemen naar schatting zo'n zoo.ooo lapanners deze tocht per bus, taxi ofeigen auto.
Japanoloog Henny van der Veere legde de route diverse malen af. Hij houdt zich vooral bezig
met de pelgrims die - op traditionele wijze - te voet gaan en bestudeert de veranderingen in
gewoonten en gebruiken onderweg.

woe 30 nov OP ZOEK NAAR VERLICHTING

r7.oo uur,

REFLEcTlEs

Verlrchting

Over het begrip verlichting en hoe die te bereiken bestaan binnen de verschillende boeddhistische tradities uiteenlopende opvattingen. Verlichting wordt als doel van het spirituf
pad gezien, maar de weg erheen verschilt nogal. Marlous Lazal gaat op zoek naar verlichii-ng
binnen de hoofdstromingen van het boeddhisme. ln deze uitzending deel t: 'ln vier stappen
naar het Nirvana', verlichting volgens de Theravadatrad itie.
Er is in ons land een steeds groeiende belangstelling voor spiritualiteit in het algemeen en
voor het boeddhisme in het bijzonder. Han de Wit merkt op dat onze samenleving steeds
meer terechtkomt in 'de fuik van de georganiseerde hebzucht' en constateert dat mensen
daar genoeg van beginnen te krijgen. Hij praat hierover met ,|eanette Werkhoven.

BOEDDHISTISCHE MUZIEK ALS BOODSCHAP PER
TELEFOON

Monnik bespeelt cymboal

Programmamaker Fred Cales stuitte op'unieke genres'toen hij voor BOSradio een item
maakte over boeddhistische muziek in Korea. 'Bijvoorbeeld Sungmu, een monnikendans met
cymbalen en trommels. Het feit alleen al dat monniken dansen, is heel bijzonder.'
Het is niet ziin eerste programma over muziek en de betekenis daarvan in het boeddhisme.
Gales maahe diverse muzikale reportages, zowel over muziek binnen als buiten de tempels.
'Bij de meeste tradities wordt tijdens de eredienst gebruik gemaakt van percussie-instrunranten om interpunctie te geven aan het reciteren van de soetra's. Voor een buitenstaanderi
dat sterk op zingen, omdat er melodie en structuur in te beluisteren valt.'
Muziek speelt in de religieuze gebruiken van het boeddhisme een belangrijke rol. Gales
noemt als voorbeeld de gezongen jataka's, verhalen over de vorige levens van de Boeddha,
die als volksliteratuur de ronde doen en steeds weer worden herverteld en gezongen. En dan
is er de volksmuziek met liederen die gaan over het leven van befaamde boddhisattva's of
over bijzondere monniken als Tripitaka in het Chinese verhaal van koning Aap.
Rondtrekkende monniken maakten gebruik van muziek om hun eten bij elkaar te bedelen. Zo
is de lapanse shakuhachi (bamboefluit) populair geworden. Fred Cales ontdekte in Azi6 dat
popmuziek ook wel wordt gebruikt als vehikel om boeddhistische waarden over te brengen.
'lk heb gehoord dat in Thailand monniken met de regering zouden samenwerken aan een
plan om ring-tones (de belklanken van mobiele telefoons) te maken met een boeddhistische
boodschap'.

Het rodioprogrammo over muziek uit Korea is te beluisteren op zondag
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IS VECHTSPORT TE KANALISERENI
Film over budo toont mogelijke transformatie
word je van vechtsport agressiefl Een onlangs gehouden Noors onderzoek toont een
toename aan van asociaal gedrag bij jongens van elf tot zestien laar die een sportschool
bezochten. Verrassend, zeggen deskundigen, want uit eerder onderzoek blijkt juist dat
kinderen zich door het beoefenen van vechtsport beter kunnen beheersen. 'En dat is nu het
hele punt, alles staat of valt met de juiste leraar,'verklaart voormalig kampioen en leraar
kendo (de weg van het zwaard), Henk Oosterling.

Eindeloze beheersing
oosterling, tevens hoofddocent filosofie aan de Erasmus universiteit in Rotterdam,
was vorig jaar als adviseur betrokken bij de totstandkoming van de film 'Eat your enemy, een
documentaire over vechtsport. Een coproductie van de Bos en scarabee Films, die de BoS
uitzendt in een van haar komende avondprogramma's in december. Regisseur Eline Flipse
volgde, op haar zoektocht naar de betekenis van agressie en de mogelijkheden tot transformatie daarvan, vechtsporters tot in china en Japan. De kijker maakt kennis met de eindeloze
beheersing van Aziatische grootmeesters in zwaardvechten en chi kung, maar ook met de
bloeddorstige atmosfeer rond het kickboksen en zelfs met een vechtsporter die uiteindelijk
een moord begaat.
'De meerwaarde van vechtkunst bereik je alleen met goede flankerende omstandigheden',
stelt Henk oosterling. Als je gecontroleerd losgaat, sta je ook relaxter in het leven, dan
compenseert het. Maar als je niet op een heel reflectieve manier met het geweld omgaat, dan
kan het mis gaan. Vergelijk het met een schietvereniging: het wapen is niet van belang, maar
wel de concentratie die je beoefent. fe zoekt perfectie in het openstaan voor wat er gebeurt
op een bepaald moment.'

oolcultu re n
Nader bezien blijken in het Noorse onderzoek vooral boksen, worstelen en gewichtheffen
tot een toename van asociaal gedrag bij adolescenten te leiden. Bij karate, judo en aikido is
dat een stuk minder.'Het ziln dus de westerse sporten waarbij het mis gaat', concludeert
oosterling. En dan nadenkend: 'Bij boksen heeft zich in het westen trouwens ook een hele
cultuur ontwikkeld, waarbij je buiten de ring gewoon niets doet. Maar bij de sportscholencultuur van gewichtheffen en dergelijke kun je dus zeker vraagtekens zetten.,
Het Noorse onderzoek gaat over agressief gedrag van jongens in hun puberteit. ook 'Eat
your enemy' snijdt dit thema aan. Een feugdhulpverlener wijt de problemen aan een gebrek
aan mannelijke rolmodellen, vooral in het onderwijs. 'Onzin', vindt Henk Oosterling. ,Waar
het echt om gaat is dat het gezrn uit elkaar flikkert en dat de school in toenemende mate
verantwoordelijk wordt.' Zijn directe uitspraken doen denken aan kickbokser en
leugdhulpverlener wim Keyl in 'Eat your Enemy'. samen met zijn maat Jan ceytenman haalt Keyl, in
een gouden chevrolet, de veroordeelde jongens op die bij de boerderij hun taakstraf komen
uitvoeren. En daarbij een zichtbaar heilzame bokstraining ondergaan.
Henk Oosterling pleit in onderwi;skringen voor het invoeren van judo-onderwijs op de
basisschool. 'Als tegenhanger van de virtuele wereld waarin ze helemaal verdwalen, dienen
kinderen weer stevig verankerd te raken in de fysieke wereld, En op de basisschool is budosport ingebed in een sociale cultuur waarmee het vanzelf de benodigde meerwaarde krijgt.
De judoleraar, en mooier nog, de judolerares, kan daar dan gelijk als rolmodel fungeren.,
Spo rtsch

Sinds ro november staat er een
gouden Boeddhabeeld la ngs de
42. Met dit beeld wil de BOS bij
een groter publiek bekendheid
geven aan haar bestaan.

Tegelijkertijd introduceert de BOS
twee thema's waarmee ze zich wil
profileren. Voor TV wordt dat
thema: B oed d h isti sch e O m ro e p.
Het verschil tussen kijken en
zien; voor radio ts het thema:

Boeddhistische Omroep. Het
vercchil tussen luisteren en
ho

ren.

Petro Hunsche

Meer informatie over de
campagne vind u op de
achterpagina.

'Eat your enemy' wordt uitgezonden op woensdag zt december om 23.20 uur op Ned t
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zon 4 dec VENSTERS NAAR DE LEEGTE
minuten

uul NED I
herhaling zot 10 dec
]4.03

o9.3O uUr, NED r

Regie:.lan Bor en Alexander Oey / Lengte 3o
wordt
Het boeddhisme stelt dat de werkelilkheid zoals wii die zien een illusie is. Dit inzicht
uitgedrukt in het begrip leegte. Maar die leegte is niet het exclusieve bezit van het oosten'
Met name de beeldende kunst van de afgelopen eeuw heeft leegte als thema genomen en tot

uitdrukking gebracht.
gen kunstweik is een product van het gecond itioneerde brein dus ogenschijnliik ook een stap
het
verwijderd van de werkelijkheid zoals 'zil werkelijk is'. Maar al sinds Vermeer bestaat
dan
vertellen
kunnen
besei dat die kunstwerken, die beelden, meer over de werkelijkheid
onze alledaagse ervaringen.
,Vensters naar de leegte' doet een poging het alledaagse naast de verbeelding te zetten' Op
staat'
die manier ontstaat een beeldverhaal waarin de ervaring van de werkelijkheid centraal
ppelilk
\Ueten
scha
te
vatten.
De realiteit zoals die zich aan ons openbaart is niet in woorden
hij
onderzoek zal ons nooit daadwerkelijk meer inzicht verschaffen in de werkelijkheid 'zoals
in wezen is,. De werkelijkheid is, zoals in het boeddhisme wordt gezegd, 'leeg'. En deze
leegte is vol van potentie en leeg van concePten.

Georgio Morandi

wo 14 dec REFUG
23.15 uur, NED r

herhaling, zie website

Dzongsar Khyentse

N

orbu

E

Met: o.a. ZH de Dalai Lama, Martin Scorsese, Sakyong Mipham
Rinpoche, Philip Glass, Dzongzar Khyentse Rinpoche, Bernardo Bertolucci, Ani Tenzin Palmo,
Shenphen Dawa Rinpoche, Oliver Stone, Melissa Mathison / Lengte: 5o min'
De fiim ,Refuge, begint na de belegering van Tibet in r959. Na de vele verhalen die over de
Dalai Lama en de benarde toestand van Tibet zijn verteld, sinds de chinese invasie, concenvertelt
treert deze film zich op de spirituele ontwikkelingen in het westen. De documentaire
het verhaal van westerlingen die hun toevlucht zoeken in het boeddhisme en van Tibetaanse
boeddhisten die in het westen een toevluchtsoord zoeken. 'Refuge' bestaat uit een reeks
gesprekken met befaamde filmmakers die zich bezighouden met het boeddhisme, zoals
Oliver Stone en Martin Scorsese, kunstenaars en met verwezenliikte Tibetaanse meesters'
Dzongsar Khyentse Norbu, zelf speelfilmregisseur van onder meer 'The cuP' zegt hierover:
,Tibetanen zoeken een politiek toevluchtsoord in de rest van de wereld. En in de rest van de
Regie: John Halpern

/

wereld zoeken sommigen hun toevlucht tot de traditie van wijsheid en medeleven van
Boeddha. lk denk dat dit een zeer goede uitwisseling is.' En componist Philip Glass legt uit:
,(...) een cultuur die werkelijk hermetisch was gesloten (...) is opengesteld. En wat een trage'
die is geweest voor de Tibetanen is geen tragedie voor ons geweest''

wo 21 dec EAT YOUR ENEMY
23,2O uUr, NED I

herhaling, zie website

Met: Meester Ritsuke otake, Meester Li Yuan, Jan Kallenbach, wim Keyl, Jan
min'
Ceyteman, Vincent Vielvoye, Afaq Saleem, Humphrey Ludwig, mevrouw Wang/ Lengte: 6o
,Eat your Enemy' is een documentaire over vechtsport. En over agressie. Over sPiritualiteit,
winnen en verliezen, over afzien en ijdelheid. En over oost en west, spier- en geestkracht.
over m eester-leerling. Een film vol paradoxen. Als we aan vechtsport denken horen we bil
Regie: Eline Flipse

/

wijze van spreken a" doff" dreunen op getatoederde torso's, mannen die elkaar door dichtgeslagen ogen beloeren terwiil het bloed ze uit de neus stroomt, kortom: stiekem best span'
nend ,"al. ook afkeu renswaa rd ig. Echter, vechtsport is veel meer dan het zojuist beschreven
beeld waar we op televisie langs zappen'
Geweld en het voorkomen ervan is een belangrijk thema in onze maatschappij en ieder voor
zich is daar op een ofandere manier bil betrokken. Agressie is slecht, is de heersende
mening. Wij in het westen beschouwen onszelf zo langzamerhand te geciviliseerd om te

Ea, your enemy

,echten, wij strijden met woorden, en als het dan per ongeluk een keer fout gaat staat er
meteen een traumateam klaar. Toch bliiven mensen behoefte houden aan knokken, kijk naar
het voetbalgeweld. Maar in feite weten wii ons met agressie geen raad. ln deze film worden
de diverse ben aderingswijzen van de vechtsport in het westen en het oosten belicht. De
je
essentie van de film is filosofisch, maar vermomd als gevecht, niet zozeer het gevecht met
tegenstander, als wel met jezelf. 'Eat your Enemy' neemt de kiiker mee in een heel complexe
wereld, de film wil amuseren en informeren' maar stelt ook vragen'

Vervolg televisie op achterpagina

BOS RAD ! O

einaredactie:ron Maas

zon 4 dec ODE AAN MIMI MARECHAL
r

-

9.3O

2O.OO uur,

DE MIDDENWEC

Ter gelegenheid van de tiende sterfdag van

Mimi Mardchal schreef Christa Anbeek een boek

over deze opmerkelijke vrouw, die als Graallid twaalf jaar in ,lapan verbleef. Na haar terugkeer
speelde ze een belangrijke rol bij de ontwikkeling van zen in Europa door op De Tiltenberg
een uitgebreid zenprogramma op te zetten.

woe g nov DE ESSENTIELE ZUlVERHEID VAN DE GEEST
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-
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ln de serie 'Op zoek naar verlichting' praat Marlous Lazal met de Tibetaanse leraar Lama
Karta en zijn vaste vertaler Frans Goetghebeur over het streven naar verlichting binnen het
Tibetaans Boeddhisme. Wat zijn de verschillen tussen de Mahayana- en Vajraya na-beoefen ing
en waaraan kun je eigenlijk zien dat iemand verlicht is?
Amnyi Trulchung Rinpoche werd in r975 geboren en herkend als tulku, een reincarnatie van de
4e Amnyi Trulchung Rinpoche. Op zijn achttiende werd hij abt van het enige nog bestaande
dzogchen klooster f u Mahor in Tibet. Na de Chinese invasie stond het jarenlang leeg, maar
inmiddels leven er weer rzo monniken en nonnen. ,eanette Werkhoven sprak met de rinpoche
over de manier waarop geheime teksten worden ontdekt en over de transmissie van teksten.

rREN E KYOIO BAKKER OVER

Btc

Vaak hebben we maar een heel beperkt idee van wie

M tN D

ofwat we zijn: ons kleine, begrensde

zelf. Cenpo Merzel Roshi, oprichter van de Kanzeon Sangha lnternational, ontwikkelde een
proces dat hij Big Mind noemde - 'Daishin' in het Japans. Daarbil worden technieken uit de
westerse psychologie (zoals bijvoorbeeld Voice Dialogue) gecombineerd met inzichten uit
het zenboeddhisme. lrdne Bakker beoefent en studeert al sinds r 986 zen onder leiding van
Genpo Merzel Roshi. Ze vertelt Eelco Vijzelaar wat Big Mind ons te bieden heeft.

woe 14 dec VERLICHTING VOOR GEVORDERDEN
r

6.o2

-

r7.oo uur,

De dzogchenschool en de mahamudrabeoefening stellen een snelle weg naar verlichting in

REFLECTIES

het vooruitzicht. Het betreft beoefeningen waarvoor rechtstreekse overdracht of 'transmissie'
van een leraar nodig is. Dat kan alleen als die leraar zelfhet doel van de beoefening volledig
heeft gerealiseerd. Marlous Lazal praat met studenten van dzogchenleraar Namkhai Norbu
en de Nederlandse non Ani Jinba Palmo, studente van wijlen Dilgo Khyentse Rinpoche en
vertaalster van diverse Tibetaanse leraren.
'De smalle weg naar het noorden'van de bekende fapanse dichter Bash6 beschrijft een voettocht van tweeduizend kilometer lengte, die hij in r 589 door het noordoosten van Japan
maakte. Het is geen conventioneel dagboek maar een door en door literaire creatie, waarin
Bash6 zi.jn oorspronkelijke belevenissen op ingrijpende wijze heeft omgewerkt.

zon 18 dec BOEDDHISTISCHE MUZIEK UIT SRI LANKA
19.3O

-

DE

2O.OO

U

ur,

M IDD EN\YEG

ln onze serie programma's over muziek uit boeddhistische landen gaat het dit keer over Sri
Lanka. U hoort voorbeelden van de spectaculaire trommelmuziek van de Sabda.puja, een
geluidsoffer, opnamen van de processie naar de tempel van Boeddha's tand, pirlt-liederen
die bescherming bieden tegen gevaren en ziekten en verder tempeldansen, gezongen
soetra's en een popliedle over de geboorte van de Boeddha.

woe 21 dec BODH
16.o2
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verlichting bij Zen

17.oo uur,

De wegloze weg door de poortloze poort gaat via kensho (kleine verlichting) naar satori, de

REFLECTIES

staat van volkomen 66nzljn. 'Verlichtin g is overal, alleen men merkt het niet.' Marlous Lazal
praat met zenleraar Nico Tydeman, met Maria Lemair, een van zi.jn studenten, en met de
Amerikaanse pun kmon k Stuart Davis.
De Sayagyi U Ba Khin Stichting is een Nederlandse boeddhistische organisatie die activiteiten organiseert in de traditie van de Birmese lekenleraar Sayagyi U Ba Khin. Fred Cales sprak
met Matthiis Schouten, voorzitter en tevens leraar voor de Benelux.

zon 25 dec SoGYAL RTNPOCHE Bl' ZtN
'r9.3O

-

2O.OO uur,

DE MIDDEN\UEC

ln oktober gaf Sogyal Rinpoche, auteur van het Tibetaanse boek van leven en sterven, een lezing
op het congres 'Werken met passie en compassie', georganiseerd door ZlN, klooster voor zrngeving en werk in het Brabantse Vught. ln deze uitzending hoort u een samenvatting van de lezing.

woe 28 dec TANTRA
r

6.o2

-

-

de populariteit van tantra

Bij het woord tantra denken de meeste westerlingen aan wilde seksfeesten en urenlange
orgasmen, terwijl het voor boeddhisten een leertekst of een vorm van spirituele beoefening
is. Voor de oorsprong van deze begripsverwa rrin g moeten we terug naar de hoogtijdagen van
Bhagwan Shree Raijneesh. Het uitleven van de seksualiteit zou volgens hem uiteindelijk
transformeren in liefde en mededogen. Tantrascholen trekken inmiddels een groeiende
schare studenten die zich vol overgave wijdt aan deze vorm van fisieke sPiritualiteit, al dan
niet met hun eigen partner. Voor boeddhisten heeft tantra nauwelijks iets met seksualiteit te
maken. Zo ageerde de Tibetaanse leraar Lama Jigme onlangs op een in Rotterdam gehouden
tantrafestival tegen het misbruik van de term. Agnes Sommer en Marlous Lazal stortten zich
in de wereld van tantra en maakten een warme them a-u itzend ing voor een van de koudste

17.oo uur,
REFLECTIES

Tantra Tibetano

dagen van het jaa

r.

HET SPIRITUELE VERLANGEN

IN

KAART

Ze heeft het enorme gouden boeddhabeeld langs de snelweg bij Amsterdam nog niet
persoonlilk gezien. ,Maar ik heb het van mijn assistenten al gehoord,' zegt lrene Costera
Meijer geamuseerd. Zii is projectleider van 'Meer spiritualiteit in de media, een onderzoek
naar de mogelijkheden om de BoS sterker te verankeren in de Nederlandse samenleving.'
Meer dan een jaar werkte dr. costera Meijer aan de Unlversiteit van Amsterdam, samen met
vier onderzoeksass istenten en zeven studenten aan dit grootschalige pu bliekson derzoek n4ar
ie rol die ae SOS hierbij als publ!
het spirituele verlangen van Nederland, gekoppeld
".n
omroep kan vervullen. Op grond van de resultaten, die op 7 december publiek worden
gemaakt, heeft zij de BOS alvast adviezen gegeven voor de mediacamPagne die met het
boeddha beeld van start ging.

De goudkleur bijvoorbeeld, zal volgens costera Meijer ook iongeren aanspreken, die blijkens
het onderzoek vooral esthetische vervoering verwachten zodra het om sPiritualiteit gaat.
Zodra jongeren spiritualiteit echter met religie associdren, vervliegen die positieve gedachten
om plaats te maken voor negatieve. 'Religie roept bii een grote groep jongeren beelden op
van oorlog en geweld. Bovendien blijken jongeren massaal de misvatting te koesteren dat de

publieke omroep christeliik betekent,' aldus de onderzoekster.
De 8OS kan zich, vindt Costera Meijer, beter richten op de groep van 35 jaar en ouder, die
sowieso vaker bezig zijn met vragen over zingeving, lijden en sterven. De betekenis van spiri'
tualiteit en boeddhisme blijkt ook tussen de diverse culturen, Chinese, Vietnamese en Thai,
te verschillen evenals tussen generaties, gevorderden of beginners, mannen en Vrouwen.
Hoe de BOS aan dit uiterst gevarieerde nieuwe spirituele verlangen tegemoet kan komen, zal
bij de presentatie van het onderzoek duideliik worden'

o
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wo 28 dec TERUG NAAR VIETNAM
23.20
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herhaling, zie website

Aankomst in Vietnam

jaar ballingschap

Rcdacti.: Jolonda d. Jong. (coddnotie),

Petrc Huhsch., Ton Maos, Bob.th M. VonLoo
Vomgeeihg: Srudio Josjc Pollmonn, Amsterdom

Druk: Ruparc Afisl.rdam

Thich Nhat Hanh keertterug na 3 9

Met: Thich Nhat Hanh, Sister Chang Khong e.a. / Lengte: 5o min.
Tijdens de oorlog hielp zenleraar Thich Nhat Hanh (Thay) Noord- en Zuid-Vietnamese
slachtoffers. Het geen partij willen kiezen maakte hem verdacht. Toen de situatie levensbedreigend werd moest hij het land verlaten.
Nu na 39 jaar keert hij voor het eerst terug. Honderd monniken en nonnen en tweehonderd
leken van over de hele wereld begeleiden hem tijdens deze drie maanden durende reis. Thay
probeert het boeddhisme nieuw leven in te blazen, maar de communistische autoriteiten
gunnen hem weinig bewegin gsvril heid. cedurende de reis kriskras door Vietnam raakt de
geheime politie en de regering echter geintrigeerd door Thay's vredige inzichten. De loopmeditatie met zijn imposante gevolg dwars door het centrum van Hanoi dwingt respect af.
Regie: Ceorge Schouten

i

Tijdens latere samenkomsten is een duizendkoppig publiek aanwezig.
Thay maakt duidelijk dat boeddhisme en vaderlandsliefde c.q. communisme elkaar niet in de
weg hoeven te staan. ook Marx was volgens hem een spiritueel Persoon die jammer genoeg
a
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lleen verkeerd begrepen werd.

Met deze Nieuwsbrief willen wii
u achtergrond informatie
verstrekken over de
Boeddhistische Omroep Stichting
en haa r programma's.
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yaur e nenv

rou enemy' draait in het

hoofdprogramma van het 34e
lnternational Film Festival
Rotterdam IFFR, van z6 ianuari

tot

5 feb rua ri.
De exacte speeldatum is te
vinden op de site van het festival:
www.fi I mfestivalrotterdam.nl,
of via telefoon nu m mer:

oro - 89o9o9o.
Behalve in Rotterdam, is de film
'Est yout enemy' ook te zien in
Docuzone, het bioscoopcircuit
voor bijzondere docu mentaires.

ZOEKTOCHT NAAR AGRESSI E
OPENT WERELD VAN VECHTKUNST
Coproductie BOS in hoofdprogrammo Rotterdams
Fil'mfestival
Meester Ritsuke Otake (78) leidt de legendarische 525-iarige School voor Krijgskunst op het
platteland nabil Tokio. Afaq Saleem, een Pakistaanse Nederlander, reist twee keer per jaar
naar lapan om de oude meester te ontmoeten. Zwaardvechten is cruciaal voor ionge mannen
als Afaq, vindt meester otake. op het Hollandse platteland gebruikt oud-kickbokser wim
Keyl weer andere technieken. 'Houthakken is even zo goed budo. het gaat er maar om hoe ie
het doet', zegt deze nuchtere jeugdhulpverlener.
Regisseur EIine Flipse volgde Afaq Saleem naar de School voor Krijgskunst van meester
Otake, om uiteindelijk uit te komen bil de Chinese meester Li.
Haar film 'Eat your enemyt draait in het hoofdprogramma van het komende
Rotterdams Filmfestival. En behoort daarmee tot de haPPy few gezien het feit dat niet meer
dan 5 procent van de ingezonden Nederlandse documentaires in het internationale
programma terechtkomt. Het is zeker geen slechte start voor de eerste coproductie van de
BOS en Scarabeefilms. Producent Hetty Naailkens-Retel Helmrich van Scarabee: 'We hebben
veel raakvlakken. Het gaat vaak om een spirituele zoektocht, om de verbeelding, films die ie

bilblilven.'
,Eat your enemy'is een documentaire over vechtsport, maar gaat eigenlijk over agressie en
de mogelijke transformatie daarvan. De regisseur, Eline Flipse, droomt soms dat zii iemand
een geweldige dreun geeft en dan plotseling merkt dat haar hand van rubber is. Haar eigen
onmacht op het gebied van agressie samen met het buiten-proportionele geweld dat zii in
onze samenleving waarneemt, brachten haar tot een zoektocht in de wereld van de vechtkunst. 'De vraag is niet of agressie wel of niet toelaatbaar is, het manifesteert zich immers
dageliiks. De vraag is: hoe kanaliseren we het'l
De {1lm geeft soms interessante antwoorden, zoals de chi-kung meester die heel preoes
uitlegt hoe de energie als een fotochemisch proces de cellen van je lichaam verlaat bij het
,staan-als-een-boom'. De verregaande zoektocht naar kenmerken en verloop van agressie
brengt de regisseur ook rn aanraking met criminaliteit. Zo komt zii op het sPoor van een
vechtsporter die een moord heeft begaan"
'Deze tweede verhaallijn dreigde in de film even de boventoon te gaan voeren', verteli
BOsdirecteur Babeth VanLoo, tevens eindredacteur van de film. 'Het smakeliik neerzetten
van zo'n verhaal is natuurliik verleidelijk, want dat maakt een film spannend. Maar het gaat
ons vooral om de transformatie die ie in de oosterse vechtsport ziet: aan de ene kant het
vechten en aan de andere kant de do, het pad'
Een mooi voorbeeld van spirituele ontwaking geeft oud-karateka Jan Kallenbach. Deze voor
Hollandse begrippen grote leraar zag jaren geleden het licht door een ontmoeting met de
Chrnese chi-kung meester Li. Kallenbach stond in zijn jonge jaren als succesvol karateka in
,het beest uit Holland'. Nu weet hij dat training en disciplinering van de
Japan bekend als

geest belangrijker zijn dan de beheersing van welke vechttechniek dan ook. we zien hem in
de film met de tachtigjarige meester Li die tot zijn middel reikt. Door ziin levenslange
training is de tengere Li elke behoefte om zichzelf te bewilzen kwijtgeraakt. Toch heeft hij de
reputatie onverslaanbaar te ziin, hetgeen ziln forse leerling vaker aan den lijve heeft moeten
ondervinden"
Ook de dochter van meester Wang, de legendarische vechter die de methode van het staanals-een-boom bedacht, beheerst de kunst. Daar gaat een enorme kracht van uit, een vanzelfsprekende zekerheid Dat zou je als vrouw ook willen bereiken', besluit Eline Flipse.

BOS

T E L EV lS

lE

eindredoctie: Babeth M. vanLoo

Alle aonkondigingen zijn onder voorbehoud. De uitzenddata stoan vost, de tijdstippen van de
herhalingen kunnen enkele minuten vroeger of later zijn. Zie voor actuele informalie:

www.boeddhistischeomroep.nl (klik op Televisie en Programmering), of op de dag van uitzending ook Teletekst-pagino zjj. Uitzending gemist? Bijna alle programma's van de Boeddhistische
Omroep kunl u na uitzending nog een keer bekqken via: www.boeddhistrscheomroep. nl

WAKKER WORDEN
De BOS besteedde met een speciaal ingelaste uitzending aandacht aan de nasleep van de
moord op Theo van Cogh. De impact daarvan op de samenleving was groot. ln het
programma 'Wakker worden' op z8 november ging de Tibetaanse leraar Sogyal Rinpoche
onder meer in op de patronen die ertoe leiden dat wij iemand of iets de schuld willen geven.
Hij wees daarbij op de spirituele beoefening waarmee wii onze angsten onder ogen kunnen
zien en riep op tot dialoog en wederzijds begrip.
Mocht u dit programma gemist hebben, dan kunt u dit alsnog bekijken via onze website:
www. boeddhistischeomroep.n I

zon 9 Jonuan

r4.oo u ur, NED I
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US THUS, Regie, camera en montage: Jurgen 6ude / Met: Lidy Brigel
/ Celuid, redactie, productie: Jaap Verhoeven

en Koos Oeberius

Kapteijn

Lengte: 30 min.
Ruim r3 jaar geleden kochten Lidy Biigel en Koos Oeberius Kapteijn een grote boerderij op het
Friese platteland, met rondom niets dan ruimte. ln hun stal vliegen de kippen lawaaierlg of

kijken de geiten je nieuwsgierig aan. Bertus het varken rolt zich nog eens om. Volgens KoosEn
Lidy zijn de dieren er gelukkig, omdat ze weten dat ze niet in de pan zullen gaan.
Op het eerste gezicht zou je niet denken, dat je hier een boeddhistisch klooster binnenstapt, en
toch is Us Thris dat w6l; vele leraren, onder wie Kyabfe Trulshik Rinpoche, Tulku Pema Wangyal
en Tulku Khyentse Jigm6, bezochten Us Th0s en gaven er les, boven in de eenvoudig getimmerde tempel.
ln dit programma een ki.f kje in het leven van Koos en Lidy. Naast beoefening en de verzorging
van de dieren werken ze dageliiks aan de Nederlandse vertaling van boeddhistische teksten. Zo
vertaalden ze in drie faar tijd de klassieke introductie in het Vajrayana boeddhisme, die dit jaar
werd uitgegeven door Asoka onder de titel 'De woorden van miin volmaakte leraar'van Patrul
Koos Oehcrius en Lidy

B

Rinpoche.

gel

Koos en Lidy vertellen over hun teruggetrokken leven; vernieuwing en vooruitga ng, daat zijn ze
niet zo van. Ze interesseren zich voor'alledaags' boeddhisme; hoe ze in hun eigen omgeving,
zonder poespas, de lessen van de Boeddha kunnen inpassen. Tijdens een bezoek aan de buren

blijkt dat onverwachte gevolgen te hebben...

zon

23
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ff I.':,,?"?lIlil,?:*:l['.il::T::tTI;JflT":i?:i#:fl [:i""i#h,
Lengte: 3o min.
Waarom zoeken? Zo luidt de eerste zin bij de Plaatjes van de os, de oude Chinese metafoor
voor de zenweg, die als een rode draad door dit portret loopt. Waarom gaf Marja Timmer haar
bestaan als kunstenaar op om in te treden in zenklooster Noorder Poort in het Drentse
Wapserveen) Cekweld door vragen over de zin van het bestaan legde zij de schilderskwast

Marjo Timmer

terzijde en begon een training als boeddhistische non. De zentraining is een oefening van de
geest, dus werden alle creatieve uitingen ingeruild voor eindeloze schoon maakka rweitjes en
andere opdrachten die Marja keer op keer met zichzelf confro nteerden.
Marja Timmer en haar leermeester Jiun Roshi vertellen over die zenweg. Over de bedoeling, de
obstakels en de uitkomsten voor Marja van haar training. We ontmoeten ook de kleurrijke
zenleraar, dichter en schilder Alvaro Cardona Hine uit New Mexico, die de kunstenaar in Marja
volledig naar buiten wist te brengen.
De os uit de Plaatjes is het zelf, het ego, dat zich verzet tegen het temmen door de baas en
zich daarom verstopt; maar na vele omzwervingen wordt het onderscheid tussen de zoeker en
zijn ego, de os, opgeheven. Waarom zoekenl ln de metafoor van de Plaatjes van de os, ging
Marja weer'terug naar de markt': ze beeindigde na vijf jaar kloosterleven haar training als non
en vervolgt haar zenweg nu als kunstenaar.
(Zie ook achterpagin a)

RAD lO

BOS

eindredactie: Ton Maas

Alle aankondigingen zijn onder voorbehoud. De uitzenddota staqn vast, de trldstippen kunnen

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

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

Hei rodioprogrammo is te ontvongen vio de frequentie 747 AM of vio de kabel.
Raodpleeg voor de kobelfrequentie uw kabelexploitant.
747 AM kunt u ook online beluisteren via: portol.omroep.nl/rodio/747am'

woe 5 Januon NATUURLIJKE GROTE VREDE
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Toen in t99z het'Tibetaanse boek van leven en sterven'van de hand van Sogyal Rinpoche
verscheen, was het meteen een enorm succes. lnmiddels ziin er twee miljoen exemplaren
verkocht en geniet Sogyal Rinpoche wereldwijde bekendheid' ln de maanden januari en
februari gaan we dieper in op het onderricht van deze grote leraar met een vierdelige serie
getiteld'Natuurlijke Crote Vrede'. De eerste aflevering heeft als thema:'Verricht geen enkele
adelijke ha ndeling'.
De een gaat karate doen om een goede conditie te krijgen, de ander omdat hij zelfverdigingstechnieken onder de knie wil krijgen, een derde om anders te leren omgaan met stress
en energie. Karateschool Nippon do heeft nog een ander doel voor ogen: karate als 'way of
life'. Het lapanse letterteken voor Budo kan namelijk ook gelezen worden als Kanji Bu: de
inneriijke strijd staken. John Koster, leraar en drijvende kracht achter Nippondo, zet zijn visie
sch

Nippon do

op karate uiteen.
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Astrid van den Bergen werkt als adju nct-d irecteu r bij het Mongoolse centrum van de FPMT
(Foundation for the Preservation ofthe Mahayana Tradition) in Ulaanbaatar, de koudste
hoofdstad ter wereld. Zij vertelt over haar ervaringen in dit Centra al-Aziatische land en over
de manier waarop de FPMT bijdraagt aan de heropleving van het Vairayana-boeddhisme
aldaar.

ln onze maandelijkse boekenrubriek bespreekt Nico Tydeman het boek 'Boeddha leeft,
Christus leeft'van Thich Nhat Hanh, waarin deze parallellen trekt tussen boeddhisme en
christendom.
Verder: de column van lotika Hermsen.

woe 19 Januan HAAGS CURRICULUM
16.o2

-

r7.oo uur

Sogyal Rinpoche

Elke maand bezoeken we een van de boeddhistische centra in het land met de vraag hoe het
curriculum eruit ziet. Deze maand is de beurt aan Boeddhistisch Centrum De Haaglanden in
Den Haag.
ln het tweede deel van de serie 'Natuurlijke Grote Vrede' staat de volgende uitspraak van
Sogyal Rinpoche centraal: 'De geest te temmen is het onderricht van alle Boeddha's'.

Verder: de column van Nhut Quang Nguyen.

woe 26 jonuari VIER DE WERELD
r
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ln een voormalige disco aan de Amsterdamse Regu lie rsdwa rs straat is sinds kort een
bijzonder centrum gevestigd: 4dw oftewel 'vier de wereld'. Het lijkt op het zoveelste new-age
centrum. Een van de activiteiten is vipassana-meditatie voor jongeren.
Verder: de column van Maarten Houtman.

Logo 4dw

Bos-televisie
ZEN IS KUNST TOT STEUN
'Wat ik in mijn dagelijkse meditatie doe, voelt als ondersteuning van mijn werk, ook al zet ik
maar Cdn streek per dag'. Beeldend kunstenaar Marja Timmer legde de schilderskwast
terziide toen zij, gekweld door vragen over de zin van het leven, het zenklooster Noorder
Poort in Wapserveen binnenging. Zij werd non. Vijf jaar later bracht een ontmoeting met de
Amerikaanse zenleraar en kunstenaar Alvaro Cardona Hine haar terug op het spoor van de
kunst. 'ln retraite kom ik bij het niet-zijn. Als non wil je die staat doorzetten. Dat staat tegenover het kunstenaarsschap', zegt Mar.ja Timmer. 'Nu oefen ik wel dagelijks in het hier en nu
en mijn schilderen vloeit daaruit voort. lk weet dat ik het niet van buitenaf hoef te halen,
maar dat het maken van kunst een proces in zichzelf is'. Documenta iremaker Patrick van
Boeckel reisde met Maria Timmer terug langs haar leermeesters in het klooster en in New
Mexico. Op zoek naar de mogelijke tegenstelling tussen zen en schilderen.
(Zie ook pagina 2\
Schilderij von Marjo Timmet

BOEDDHISTISCHE TELE - VISIE:
vrsrE oP TNNERLtIKE ONTWAPENTNG
Toen de BOS in zooo toetrad tot het omroepbestel hebben wij ons ten doel gesteld
I
toegevoegde waarde te leveren aan het publiek. Natuurli.jk wilden we de kijker kennis""n
latenmaken met belangri.jke boeddhistische inzichten en zodoende bijdragen aan een vreedzamere samenleving. Maar tegelijkertijd wilden we ook voorzien in de behoefte aan televisie
met d iepgang.
Een programma is niet alleen boeddhistisch omdat het over boeddhisme gaat. Belangriik is

ook dat het gemaakt wordt door boeddhistische professionele filmmakers die de inhoud
vanuit de eigen, authentieke ervaring vormgeven. Zaken als selectieve verlangzaming,
onthaasting, tijd nemen voor een onderwerp en aandacht voor details, ziin van groot belang.
Daarmee kan de BOS namelijk een steeds grotere groep kijkers bedienen die afgeknapt zijn
op de vervlakking, de sensatielust en hang naar commercie in de media. De nadruk op de
verpakking die aansluit bij het zapgedrag is voor ons geen wet die zonder vraagtekens
opgevolgd d ient te worden.
Waarom was deze keuze voor ons zo belangrijkl Volgens de boeddhistische visie credert een
ieder zi.jn eigen werkelijkheid. De hang naar een vast, onveranderlijk zelf en de daarbij behorende realiteit is illusoir, in tegenstelling tot de gangbare idee dat er een objectieve werkelijkheid bestaat, al dan niet gemaakt door een schepper. Vanuit deze radicaal andere opvatting
geven wij, op basis van de eigen beoefening, vorm aan onze programma's. Ook de toepql
sing van boeddhistische inzichten die tegenwoordig op vele plekken plaatsvindt, vertalen!
voor het grote publiek, zoals in onze programma's over sterven s begeleid ing, psychiatrie en

Website BOS
www.

b

oed d h i sti sch e o m ro ep.

nl

psychologie.
De eerste vier jaar van ons bestaan hebben we onze kwaliteitsnorm neergezet. Steeds vaker
draaien onze documentaires op internationale festivals, we maken steeds meer (internationale) coproducties en we kregen een Gouden Kalftoegekend. En wat vooral van belang is: we
zien mensen afspreken om gezamenlijk in kleine groepjes naar de BOS-u itzend ingen te
kijken.
Nu is de BOS er aan toe zich ook publicitair meer te profileren. De organisatie moet zich
van een pioniersfase naar een meer solide organisatie ontwikkelen. Onze huidige voorzitter
fean Karel Hylkema heeft daar als zakelijk directeur met enorme inzet en visie het fundament
voor gelegd. Aan mij nu de opdracht hier met ondersteuning van het bestuur aan door te
bouwen. Met grote erkentelijkheid en geinspireerd door zijn kennis en kunde hoop ik te
kunnen blijven waarmaken wat Jean Karel heeft neergezet: een BOS, klein in omvang, en
groot in visie.
Babeth M. VonLoo, directeur BOS
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MEDITATIE IN HET KLOOSTER LEIDT
TOT LEVENDIGE DIALOOG
ls er verband tussen God en de leegte?

,Religies hebben een gemeenschappeliike grond,' zegt de Benedictijner monnik Williges
zijn ondogmatische uitspraken over
Jdger. De Duitse mysticus staat in Europa bekend om
het westerse godsbeeld. Als kloosterling volgde Williges Jdger een langdurige zentraining' Na
twaalf jaar ontving hii in iapan een leeropdracht voor zen in de Sanbo Kyodanschool en kreeg
de naam Kyo-un Roshi (Lege wolk). De zenmeester, die veel rooms-katholieke aanhangers

heeft, kreeg van het Vaticaan een spreekverbod.
,lk richt mij vooral op het punt waar alle religies uitkomen, laten we zeggen het religieuze
object: Cod, leegte, Brahman, et cetera,' verklaart de Benedictijn in een interview bij het
uitkomen van zijn nieuwe boek Wie de bron kent... Williges f iger is niet de eerste katholieke
monnik die zich door het boeddhisme laat inspireren. Professor Rob Janssen, tibetoloog en
tot r 998 voorzitter van de Stichting Vrienden van het Boeddhisme, memoreert pater Lassalle,
een zenmeester en jezuiet die ook in conflict met Rome kwam. 'Pater Lassalle loste dat op

door het boeddhisme puur als een methode te beschouwen''

Zen in het klooster

Het nieuwe jaar is nog niet voor
a lle boeddhisten begon nen.
Hieronder een indicatie van de
versch illenie date van het
boed dhistische n ieuwiao r:
g

februari, nieuwjaar in

Ch in a,

Korea, en Vietnam
g t1m tt februan, Losar: nieuwjaar

in Tibet

t/m 15 april, Songkran festival:
in Cambodja, Laos,
ieuwjaar
n
Myanmar, Sri Lanka en Thailand

13

Westerlingen hielden zich vroeg in de vorige eeuw al bezig met het verband tussen het
boeddhistische begrip leegte en het godsbegrip, vertelt Janssen, die zelf boeddhistische
teksten en leerredes uit het Pali en het Sanskriet vertaalt. 'Met name de Japanse Kyotoschool
betekende een bron van inspiratie voor christenen uit het westen. Omgekeerd hadden de
boeddhistische filosofen van deze school ook wel oog voor christelijke ideeEn.'
ln tegenstelling tot de mysticus Williges lager ziet de wetenschaPper Janssen weinig overeenkomst tussen de boeddhistische en christelijke begrippen. Het vergelijken van leerstellingen
is volgens hem zinloos, omdat beide tradities in de grond zo'n andere oorsprong hebben. Zo
is het boeddhisme gegrond in het ascetisme, terwiil het christendom gestoeld is op openbaringen. Janssen beroept zich op de Dalai Lama die begin iaren '8o in een langdurig persoonlijk onderhoud tegen hem zei: laten zii gelukkig ziln met hun godsbegrip, wij hebben de
leegte.,Hetgeen samenwerking op praktisch vlak niet uitsluit,' benadrukt Janssen.'Dat
stimuleert de Dalai Lama ook. Met name op het gebied van de meditatie en op het sociale
vlak is er de nodige uitwisseling en samenwerking gaande-'
'Doctrine en leerstelling zijn niet het belangrijkste,'beaamt Bos-radiocolumniste Jotika
Hermsen (zie ook de achterkant van deze BOSwijzer). Zuster Hermsen, vroeger non in het
Benedictijnenklooster, kwam via haar Theravadaleraar in contact met vipassana-meditatie.
Ook zij erkent een groot verschil met de theistische traditie, 'omdat aangenomen wordt dat
er iets van buitenaf komt, ara noemen wil dat'. ln haar religieuze praktilk weet zij echter
beide invalshoeken te integreren.'Als we deze meditatie in het klooster hadden gehad, was ik
misschien nooit uitgetreden,' zegt zij nu.
Samen met haar boeddhistische leraar, Bik0 (monnik) Mettavihari, bezocht zij in december
een vredesdienst voor zes religies, georganiseerd door de soefibeweging in Amsterdam. Er
kwamen 4oo mensen, van moslim tot hindoe en christen. 'Er waren rituelen, gebeden, waar
wij niet aan deelnamen. Maar het ging erom allemaal samen vrede en verbondenheid te
manifesteren. Juist dat is belangrijk in een stad die verscheurd is.'
Het zojuist verschenen boek van Thich Nhat Hanh, Boeddha leefi, Christus leeft,6evat voor'
beelden van mystiek christelilke tradities waarin Cod wordt gezien als een bewu stz ijn sgegeven. Op dezelfde manier verklaart de Dharma, de boeddhistische leer, de boeddhanatuur die
in elk mens aanwezig is. 'En we moeten vooral niet vergeten dat elke religie, ook het boeddhisme, maar een construct is. Wellicht kan de dialoog ons helpen die constructen te verhel'
deren,'aldus zenleraar Nico Tydeman in een commentaar op het boek
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DE VERSTOTENE
Regie, camera en montage: Jurgen Cude / Celuid, redactie, productie: faap Verhoeven
Eindredactie: Babeth M. VanLoo / Lengte: 30 min.

/

De Duitse benedictijner monnik Williges ,liiger was onlangs in Nederland ter gelegenheid van
het verschijnen van zijn boek wie de bron kent... ln dit programma een portret van deze tegend raad se westerse mysticus.
Na een studie theologie en filosofie trad Williges Jager (r925) toe tot de orde der Benedictijnen.
Omdat hij in het klooster echter de begeleiding voor zi.jn spirituele beoefening miste, volgde hij
een twaalljarige zentraining. Zes iaar daarvan bracht hij door in een zencentrum in Kamakura
flapan), waar hij zen beoefende onder leiding van de bekende zenmeester Yamada Koun Roshi.
ln t98t ontving hij een leeropdracht voor zen in de sanbo Kyodanschool en kreeg hij de naam
Kyo-un Roshi (Lege Wolk).
Williges Jlger kreeg grote bekendheid in Europa vanwege zijn ondogmatische uitspraken over
het godsbeeld in het westen. Hij is met name voor veel mensen met een rooms-katholieke
^r
achtergrond een belangrijke spirituele leraar geworden. Zijn innerlifke zoektocht bracht hem!
echter ook in conflict met Rome. De laatste tijd trekt hij veel mensen van buiten de kerk, die
niet ziin gedoopt, of die uit hun kerk zi.jn getreden. Hij vertelt hen dat er een diepe mystieke
ervaring bestaat buiten de confessie om. 'lk toon mensen de weg die een omvattende ervaring
voorbereidt. De ervaring zelf is een gebeurtenis die je niet kunt 'maken'. Ze kan alleen maar
ontstaan als het ik terugtreedt.' 'Nodig is het echter niet om je geloof te verlaten,' zegt williges
ldger. 'Een confessie kan uitgangspunt, motivatie en ondersteuning zijn.'
Sinds enkele jaren is hij spiritueel leider van het Benedictushof, een med itatiecentru m nabij
Wurzburg, waar we hem zien tijdens een sesshin met een grote groep studenten. We vragen
hem wat de opdracht is van een mysticus in deze tijd.

ETHIEK VAN DE MEDIA
Regie, camera en montage: Alexander Oey / Met: Jean Karel Hylkema (voorzitter BOS), Emile
Fallaux (program mama ker), jo cr6bel (media-expert), Medy van der Laan (staatssecreta ris
OCW) i Celuid: Benny Jansen / Eindredactie: Babeth M. VanLoo / Lengte: 30 min.

ln deze uitzending discussiEren de voorzitter van de Bos, een programmamaker, een mediakenner en de staatssecretaris van OCW over de toekomst van de media. ln een klimaat waarin
het marktdenken de overhand neemt, staat de ethiek van de media immers steeds ..., onf
druk. Als de kijkcijfers maatgevend worden voor de inhoud van de programma's riist de vraag
hoe volledig de informatievo orziening op de Nederlandse televrsie nog is.
Het boeddhisme stelt het leven in zekere zin voor als illusoir. Maar dat betekent niet dat we
ons niet bewust moeten blijven van wat er om ons heen gebeurt. De media staan in toenemende mate onder invloed van verschillende bela nghebbenden. ln Frankriik heeft wapenfabrikant Dassault een aantal kranten in handen. ln televisieland hebben we Rupert Murdoch
en Berlusconi. Welke factoren oefenen heden ten dage druk uit op onze informatievoorzien ingl
Kan de uitholling van de media een bedreiging vormen voor de democratiel En waar is het
publiek belang)
Hoeveel kranten we ook lezen, hoeveel televisie we ook kijken, het is geen garantie voor kennis
ofoverzicht van wat er om ons heen gebeurt. Al naar gelang de belangen van de desbetreffende
media wordt ons iets voorgetoverd. Om met de Boeddha te spreken: niets is wat het lijkt. Maar
daar waar Polltieke en sociale ontwikkelingen invloed hebben op het leven van mensen kunnen
we onze onwetendheid niet afi,ventelen op de gecond itioneerde media. Ons kritisch vermogen
wordt meer dan ooit op de proef gesteld. Wat zijn de strategie6n om in dit landschap als
programmamaker te overleven en welke wegen moet de kijker weten te vinden om zo dicht
mogelijk bij de waarheid te komen)

BOS

RA D lO eindredactie:

Ton Maas

Alle aankondigingen zrjn onder voorbehoud. De uitzenddata stoan vast, de tijdstippen kunnen
enkele minuten vroeger of loter zijn. Zie voor actuele informatie: www.boeddhistischeomroep.nl
(klik op Rodio en Programmering), of op de dag van uitzending ook Teletekst-pagina's z5o e.v.
Uitzending gemist? Bijna alle programma's van de Boeddhistische Omroep kunt u na uitzending
nog een keer beluisteren via: www.boeddhistischeom roep. nl

Het radioprogromma is te ontvangen via de frequentie 747 AM of vio de kabel.
Raadpleeg voor de kabelfrequentie uw kabelexploitant. 747 AM kunt u ook online
besl ui sterc n vio: porta l.o mroep. nl / ra di o /747o m.
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De Japanse shakuhachi-speler Akikazu Nakamura vertelt over de historische wortels van zijn

bijzondere bamboefluit, die in het verleden alleen bespeeld mocht worden door een orde van
rondtrekkende zenmonniken. Nakamura, die in december ons land bezocht, demonstreert
het samenspel van ademhaling en boventonen bij het zich openen van de geest in een
meditatieve toestand. Daarbij geeft hij inzicht in de kern van de leer van het klassieke
shakuhachi-spel hoe satori (verlichting) in 6dn toon uitgedrukt en gevonden kan worden.
verder: het derde deel van de

o nd

erricht-serie 'Natuurlijke Grote Vrede' over de leringen van

Sogyal Rinpoche.

Akikqzu Nakomura

gfehruari BOEDDHISME EN THEATER - EEN pORTRET
t6.oz- t7.oo uur ALI DA N ESLO

woe

VAN

'lk ben geboren met een vader- en een moederland, en opgegroeid met meerdere waarheden,' zegt de Surinaams-Vlaamse Alida Neslo, actrice en theaterdocent. ,Het zou geen
kwaad kunnen als Nederlanders eens voorbij hun vanzelfsprekendheden leerden kijken; naar
buiten 6n naar binnen.' Een portret van een culturele duizendpoot met een missie.
ln onze boeken rubriek Zen als levenskunst van Margrit lrgang. Daarin legt zij uit wat de
potentie van zenbeoefening voor het dagelijks leven is. Aan de ene kant toont zen hoe onze
angsten, onze onhandige omgang met gevoelens, en onze gewoonte om te tobben en te
oordelen een ontwaakt leven in de weg staan. Aan de andere kant stelt zen ons in staat
eigenschappen zoals concentratie, discipline, geduld en hartstocht te ontwikkelen die maken
dat we het leven vrij en onbevangen tegemoet kunnen treden.
Verder: de column van Jotika Hermsen.
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Zoals elke maand gaan we op bezoek bi,j een van de boeddhistische centra in ons land met
de vraag hoe hun curriculum eruit ziet. Dit keer een wat ongebruikelijk instituut: lthaka
Coaching in Nieuw-Vennep. lthaka Coaching put haar inspiratie uit de poezie van Konstantin
Kavafis, maar het coachingsaanbod is gebaseerd op inzichten en technieken uit het zenboeddhisme.

Verder: het vierde en laatste deel van onze o nd e rricht-serie 'Natuurlijke Crote Vrede', over de
leringen van Sogyal Rinpoche en de column van Nhut Quang Nguyen.
Ithoka Coaching
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AM ITAYU-EM POWERM ENT I N AMSTERDAM
Rigdzin Namkha Cyamtso Rinpoche vertegenwoord igt de Nyingma-traditie van het Tibetaans
boeddhisme. Onlangs was hij in Amsterdam voor een aantal voordrachten, een mini-retreat
en een Amitayu-empowerment. Dat is een speciale gebeurtenis waarbij de studenten een
rechtstreekse overdracht van de boeddhanatuur ondergaan, wat een grote steun kan zi.jn
voor de spirituele beoefening. Bovendien is de empowerment bevorderli.jk voor een lang
leven.
Jan Willem Houthoff blikt terug op de eerste anderhalf jaar van zi)n voorzitterschap bij de

Boeddhistische
Rigdzin Namkha Gyomtso Rinpoche

U

nie

N

ederland.

Verder: de column van Maarten Houtman.

oNDERSCHEIDING VOOR IOTIKA HERMSEN
Outstanding women in buddhism oward

lolika

BOS-radiocolumnisie lotika Hermsen kriigl T maafi, ter gelegenheid van internationale
vrouwendag, een onderscheiding voor haar biidrage aan het boeddhisme' De Outstonding
women in buddhism aword wordt sinds enkele jaren door een internationaal boeddhistisch
comit6 uitgereikt aan vrouwen die een bijzondere bijdrage leveren aan, of een voortrekkersrol
vervullen in het boeddhisme. 'lk weet werkelijk niet waarvoor ik deze onderscheiding krijg"
reageert een verraste Jotika Hermsen. 'Maar ik zal proberen niet teveel tegen te stribbelen.'
Haar spirituele zoektocht begon toen zij op haar 2oste als katholieke non het klooster inging'
Pas jaren latel zij had toen het klooster al verlaten, vond zii in het boeddhisme, in de
vipassa na-med itatie, wat zii zocht.'Het ging meteen de diepte in, klaar', zo omschriift zij
deze ervaring. ln Amsterdam leidt zij sinds rg92 een kleine tempel, de Buddhavihara, en
werkt daarbij nauw samen met haar leraar de Thaise monnik eerwaarde Mettavihari. De
uitreiking van de onderscheiding vindt plaats in Bangkok waar onder meer de president van
Sri Lanka aanwezig zal ziin. Een vertegenwoord igster van Unifem, de vrouwenafdeling van de

Hermsen

VN, opent de bijeenkomst.

BOS IS GEEN BOEDDHISTISCHE LERAAR

Wat is die behoefte aon

spiritualiteit?

'

ln onze maatschappij bestait een enorme behoefte aan spiritualiteit, zeker onder de ieugd.
Daarbij denken talloze mensen dat het boeddhisme hen wat dit betreft veel te bieden heeft.
Tegelijkertijd blijkt dat onder de meeste van deze belan gstellenden een grote huiver bestaat
om zich aan te sluiten bil religieuze instituten en ze daarom hopen dat de Bos hen in hun
behoefte aan spiritualiteit kan helpen.
Wat is dan vervolgens die behoefte aan spiritualiteit? En wat denken deze mensen dat het
boeddhisme, respectievelijk de BOS, hen kan biedenl
Dit is moeilijk precies te duiden. Ten aanzien van spiritualiteit lijken mensen op zoek te ziin
naar mystiek, exotisch genoegen, zachtheid, geborgenheid en dergelilke. Ditzelfde geldt ten
aanzien van het boeddhisme. lk krijg de indruk dat veel mensen hopen dat de BOS voor hen
als een soort leraar kan functioneren die hen, op een weinig verPlichtende manier' de weg
wiist in het bevredigen van hun spirituele behoeften.
Op vragen van mensen met belangstelling voor het boeddhisme, maar die hier geen
verplichtende relatie mee willen aangaan, antwoord ik meestal dat hun vraag uitgaat van
verkeerde veronderstellingen ten aanzien van 'het' boeddhisme.
Ten eerste is er niet 6dn boeddhisme, maar ziin er naar de woorden van de Boeddha zelfjq
principe 84.ooo soorten boeddhisme mogelijk, namelilk zoveel als er verduisteringen ziile
opgelost moeten worden. ln de praktiik zijn er momenteel niet zoveel formele vormen van
boeddhisme en die zijn weer verdeeld over de drie hoofdstromingen binnen het boeddhisme
- Theravada, Ch'an I Zen en Tibetaans boeddhisme - die in de kern wel allemaal uitgaan
van de Vier Edele Waarheden, maar wat betreft hun vormen en sferen vaak erg van elkaar
verschillen. Daarnaast zijn er vormen van boeddhisme die een sterke theistische inslag

HH de Dalai Lamo

hebben en andere die dat nadrukkeliik niet willen.
Ook zeg ik vaak dat boeddhisme geen gemakkelijke levensbescho uwing is die vanzelf problemen voor1e oplost. ln tegendeel, boeddhisme biedt wel heel veel oplossingen en uitzichten,
maar die komen er niet vanzelf. Je moet er zelf hard aan werken, volgens een pad dat een jou
passende variant is op het Edele Achtvoudige Pad, begeleid door iemand die jouw pad uit
eigen ervaring kent. Een geautoriseerde lera(a)r(es) dus die je kan behoeden voor valkuilen
en je kan helpen in het verdiepen van je inzichten.
Dat is niet de rol die een omroeP kan en moet willen vervullen'

lean Karel Hylkema, voorzitter BOS

COLOFON
coddi no,ie:

Jola ndo

de.Jo nge

Eindredoctie: Pella Hunsche, Jolondo de Jonge
Redactie: Petra Hunsche, Jeon Korzl Hylkema,
Ton Moas, Bobcth M. VonLoo

Vomg.ving: Studio Josje Pollmonn, Amsterdam
Druk: Rupoto Afitterdom

ln deze BOSwijzer vindt u
informatie over de
Boeddhistische omroeP Stichtin g
en haar program ma's.

IN HOUD
Vrouwen in tijd van de boeddha r
2
Programma televisie
Programma radio
)
lnterim-hoofd

Wildschut
Column

Yolande

4
4

Naar aanleiding van lnternationale Vrouwendag oP 8 maan
besteden we in dit nummer
speciale aandacht aan de rol van
vrouwen in het boeddhisme.

VROUWEN rN Tlf D vAN DE BOEDDHA
VAAK S PIR I TUEEL ACTIEF
lnwijding non nog steeds niet.va,nzelfsprekend
over vrouwen en boeddhisme
,

.coog"i"n,

maakt schriiven
1mlt de zoekmachine; op internet
van 'women'en'buddhism'verschiinen
intypen
tot eJn hacheliike onderneming. Na het

t.o8o.ooozoekresultateninueetd'Deeerstewebsite.WomenActiveinBuddhism,isgevuId
tijd van de boeddha, tot
met rijen vrouwelijke leraren uit alle tradities; van godheden uit de
verderop bliikt dat de
levende leraren uit de hedendaagse westerse scholen. Maar even
inhaalslag'
pijnlijke
met
een
zijn
kloosterlingen, ook rn deze religie nog steeds bezig
Vrouwelijkeboeddhistenkonden'dooreengekleurdeinterPretatievandewoordenvande
(non) ontvangen'
Boeddha, tot op heden bijna nergens de hoogste inwijding als bhikshuni
,De meeste nonnenkloosters in Je traditioneel boeddhistische gebieden zijn bevolkt met
inwijden" schrilft de
novicen, omdat de (mannelijke) leraren geen vrouwen willen' of kunnen
TibetaanselamaChoedakRinpocheopbuddhanet.net.Wiealsnontochhogeropwil,moest
tot voor kort naar China of Taiwan.
'ln de tijd van de Boeddha, 5oo jaar voor Christus, was het voor vrouwen in lndia niet

ongebruike|ijkomeenspirituelerichtingtekiezen.Beoefeningenrealisatiestondentoenin

pper Fenja Heupers. De grote
het centrum van de samenleving,' vertelt god sd ien stweten sch a
omringd door stapels
werktafel in haar hoge *oonk.."|l aan een ouderwets stadshofie is
traditie. HeuPers doet
boeken, afbeeldingen en voorwerpen uit de Tibetaans boeddhistische
de Boeddha. Tegeliik
onderzoek voor een boek over de positie van vrouwen in de tiid van

geeftzi)lesalssenior-leraarindeShambhala.traditie,waarzijzichbeginjarenzeventigbil
aa n s

loot.

.lkbenvooralgeinteresseerdindegeschiedenisvandelekenbeoefening.Maarhetkostte

BTlhistische fionnefl

moafi vindt het
7e Amnesty lnternational
Filmfestival plaats, het laa rlijkse
fi lmevenement met fi lmproducties over mensen rechten
en menseliike waardigheid.
Tiidens dit festival wordt de film
Deacon of Deoth van Jan van
den Berg, een coProductie van
drsFlLM en de BOS uitgezonden.
De documentaire gaat over het
verwerken van het leed dat door
de Rode Khmer in Cambodia aan
zeer velen is aangedaan.
Vanaf to maort wordt Deacon of
Deoth uitgebracht in het
Van g

t/m

13

bioscoopcircuit door Cinema
Delicatessen (DocuZone). De
BOS zendt de documentaire uit

in september.

verzen en vinaya's
alleen al vier jaar om erin te komen,'vertelt zi, duidend op de soetra's'
positie van vrouwen
(leefregels) waartn, vaak tussen de regels door, informatie over de
onder een andere
blijkt
prinses'
verstopt zit. 'De vrouw van de Boeddha bijvoorbeeld' de
de verhalen spreekt
naam non te zijn geworden. Daar kom je dan pas veel later achter.' Uit
en seksualiteit.
een voor westerse begrippen grote vrijheid ten aanzien van vrouwelijkheid
ik heb net
je
helpen'
me
moet
alsieblieft
rror* tegen die zegt:
'Dan komt een non
".n
En dan
mtnnaar'
mijn
is
van
het
abortus gepleegd en miin man maghet niet weten, want

stopt die non de foetus in haar bedelnap"

lntegenstellingtothetoosten,heefthetchriste|ijkeWestendevrouwe|ijkekrachten

Voor haar onderseksualiteit sinds de Verlichting volledig onderdrukt, zegt Fenja Heupers.
Rosi Braidotti 'lk kreeg
zoek volgde zij colleges Vrouwenstudies bil de befaamde hoogleraar
en dat 1e dat als vrouw
daar inzicht in het 'androcentrisch' (vanuit de man gericht) denken
of waardering voor
ruimte
nog
nauwelilks
ook doet. Daarom bestaat in onze samenleving

vrouweliikewaarden.Hetgaatallemaalomdeproductie,ofdeorganisatie.Koesteringof
zorg en het scheppen van een bepaalde omgeving lijken totaal ondergeschikt''

PatriarchalegewoontepatronenIeiden,volgenseenzojuistopgerichteShambhala.commis-

hebben'

van
tot agressie. competitie en depressie, waar zowel mannen als vrouwen last
en
,Het verlichte vrouwelijk principe'ruimte en wilsheid', heeft in boeddhistische
Shambhala-leringeneenbelangrijkeplaats,,onderrichtHeupers..AlIeendankzijditvrouwesie,

handelen' zich in
lijke principe kan het verlichte mannelijk principe'compassie en vaardig
mannen 6n vrouwen ontPlooien.'
Een serie verhalen over bryzondere vroLtwen

uit

de

Heupers, is te horen bij BOS'radio vanaf z maarl'

tid

van de Boeddha' verteld door Fenjo

BOS

TELEVISI E

zat
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og.oo

eindredactie: Babeth M. vonLoo

maart MY LIFE lS MY MESSAGE - Zenleraar Thich Nhat Hanh,
uu r, NED I
Regie: ceorge Schouten

herhaling

/ Met: Thich Nhat Hanh, zuster chin Kh6ng, rssa souf, Eliyahu Mclean,
Nuha Badawia, Ruth Mason, sandra/zuster cric Nghi6m, Broeder phap Due, Chrrstina Torres
Mendes, Brian Baird, Tim Ryan, Tom Udail, cary Shandling, Nazek Arar Lengte: 6o min.
/

Thich Nhat Hanh

Thich Nhat Hanh, monnik, zenleraar, schrijver en vredesactivist, in t926 geboren in
vietnam,
organiseerde na het uitbreken van de vietnamoorlog een geweldloze verzetsbeweging.
Tijdens de periode rondom de'memorial day'van u september in washington Di geeft
hij
ter plekke onderricht aan congresleden in 'Leven in aandacht'. zo probeerihil in hei centrum
van de wereldmacht zijn vredesboodschap zo effectief mogelijk te laten doorklinken.
Jaarlijks nemen duizenden mensen deel aan de med itatieretra ites die Thich Nhat Hanh leidt.
Zo werkt hij in de kloostergemeen sch a p op zijn thuisbasis Plum Village in Zuid Frankrijk
ook
met groePen Palestiinen en lsraeli6rs. Cruwelijke ervaringen worden uitgewisseld en voor
het
eerst samen bespreekbaar gemaakt in de hoop elkaars leed te onderkennen.
Tijdens de Vietnamoorlog en ook later als banneling heeft Thich Nhat Hanh ondervonden
wat het betekent om onder doodsbedreigende situaties te leven. Zijn bescheidenheid, zijn
grote m aatscha p peliike betrokkenheid en het feit dat hij voorleeft wat hij zegt, maken hem
zeer geliefd. ln simpele bewoordingen weet hij de essentie van de boeddhistische leer uit te
dragen, direct gekoppeld aan de praktijk van het dagelijks leven.
O
zie voor meer informatie over de stichting Leven in aandacht: www.aandacht.net of
tel. ozo 5164943.

zon 20 maart BOEDDHA ALS EEN BOEK,
r4.oo uur,

N

ED r

Herholing zaterdag 26 maart
o9.oo uur, NED r

Regie:GeorgeSchouten/Met: penor
Rinpoche, Shechen Rabjam Rinpoche; wangmo, Tsering en pema cellek; Lama palzang,
)amyang Dolma, Arnoud Maitland e.a. / Lengte: 6o min.
Duizenden monniken en nonnen reciteren dagenlang teksten rond de Bodhi-boom in
Bodhgaya waar de historische Boeddha de staat van verlichting bereikte. Hier
vindt de
jaarlijks terugkerende Wereld Vrede Ceremonie, Monlam, plaats.
Tijdens het festival worden Tibetaans boeddhistische tekstboeken uitgedeeld, in zoo4 maar

liefst tweehon derdd u izend. De boeken zijn op initiatief van lama Tarthang Tulku gedrukt.
Hij ziet het als zijn levenstaak de vele kloosters in de omgeving van de Himalaya weer
van
de verloren gegane geschriften te voorzien. Honderden mensen werken maandenlang met
enorme inzet bij Dharma Publishing in Berkeley om de boeken te drukken. Daarna worden
de boeken in containers naar rndia verscheeptL srr
en uaar
daar ur
dan in talloze vrachtwagens n
Bodhgaya

. "' O

gebracht.

De drie dochters van lama Tarthang Tulku hebben de leiding over het tiendaagse
festival.

Reciterende monniken en nonnen

De leer van de boeddhistische boeken wordt tildens de dagenlange recitaties loor
de vele
monniken en nonnen haast zienderogen bewezen: elk moment is nieuw, elke situatie is
open, alles is mogelijk.
De film volgt gedurende het festival terloops een r7-jarige non. Zij wil ook lama worden
en
moet daarvoor drie jaar, drie maanden en drie dagen in afzondering leven. Zij ziet dit
als
een va nzelfs prekende taak vanwege haar overtuiging dat zi1 daarna de medemens
beter van
dien st ka n zijn.

Alle aankondigingen voor radio en televisie zijn onder uoorbehoud. De uitzenddata stoon
vost, de
tijd-stippen van de herhalingen kunnen enkele minuten vroeger of later zijn. Zie voor
actuele
informatie: www.boeddhistischeomroep.nl of op de dag von uitzendin! Teletekstpagina
zjj.
uitzending gemist? Bijno alle programma's van de Boeddhistische omroep kunt u na
uitzending
nog

ee

n keer bekrjken /bel u iste ren ula: www.boeddhistischeomroep.nl

Het radioprogramma is te ontvangen vio frequentie
u ook online beluisteren via: portol.omroep.nt

742

AM of via de kabel.

/radio /747om,

747

AM kunt
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eindredoctie: Ton Maas

woe 2 moart VERGETEN VROUWEN
r

-

6.oz

t7.oo uur

ln de ontstaa
rol gespeeld

een belangrilke
periode van alle boeddhistische stromingen hebben vrouwen
kent nog
wie
Maar
,1, l"r".r, als bodhisattva of als moeder van de sangha'

ns

-

hunnamen}Detraditieisimmersvooralviamannenovergeleverd.lndezeserieva'nSarah
S h am bhala-trad itie, haar Iicht
Marijnissen laat Fen ja Heupers, zelf al z5 jaar leraar in de
traditie''
schijnen op enkele van deze 'schatten in de boeddhistische
leerling
reisde in r985 voor het eerst naar Nepal. Sinds r994 is zij
Marra Sopiria Croenendijk

Kosmische

mondola

vandebefaamdeEngelsethangkaschilderAndyWeber.opthangka,swordenmandaIa'sof
boeddhafigurenuitgebeelddieookopdeschildereenkrachtigeuitwerkinghebben.
schilderen van de
croenendIk vertelt aan Marlous Lazal wat haar overkwam tijdens het
kosmische mandala.
reportages over de Boeddha
verder: de column van Jotlka Hermsen en het slot van een serie
van Smaragd in Bangkok.

woe 9 maatt WETENSCHAP EN BOEDDHISME, VRIENDEN OF
r

6.oz

-

r7.oo uur

o

VIJAN

D EN ?

contact met
Ruim twintig jaar geleden zocht de Dalai Lama vanuit Persoonlijke interesse
thema's als
westerse weienschappers. Dat leldde tot de Mind and Life-dialogen, over
van
zelfbeoefenaar
Hogendoorn'
geest en bewustzijn, kwantumfysica en kosmologie' Rob
de
achternaar
het Tibetaans boeddhisme, begon onlangs aan een promotie-onderzoek
gronden van die dialoog.
let jainisme is een filoiofie die in lndia al duizenden iaren springlevend is. Net als het
van
bo"idhir,ne kent het jainisme geen god, maar onderwijst het een simpele levenswijze
geen
ze
geweldloosheid en ethiek. Traditioneel lopen iains op blote voeten en maken
levende
van
welziin
of
leven
het
ook
dan
wiize
[ebruik van vervoermiddelen die op welke
biizondere
deze
over
boek
i"r"nr ro, kunnen schaden. Rudi Jansma schreefeen

spirituele traditie.

Verder: de eerste maandelijkse biidrage van onze nieuwe columnist Varamitra'

woe 16 maart BIG
t

6.oz

-

r7.oo uur

Kdnzeon retroile

woe 23 maart
. 16oz - t7.oo uur

M IN

D OP AM ELAN D

sangha.
Begin januari vond op Ameland de internationale retraite plaats van de Kanzeon
voor het
Naast het traditionele zensesshinprogramma waren de middagen ingeruimd
en vroeg of de
retraiteweek
de
volgde
geesteskind van Cenpo Roshi: Big Mind. Marlous Lazal
Big Mind-techniek helpt om beter te mediteren'
ktijk in Breda' Onder
Re]ki Lotus is een op het boeddhisme gebaseerde Reiki- en med ltatiep ra
van cursussen en
leiding van lvar Moi vindt een breed scala van activiteiten plaats, varierend
met lvar
sprak
Cales
Fred
retraitles tot de verkoop van meditatie-cd's, boeken en wierook.
Mol over het hoe en het waarom van zijn praktilk'

IN DE BAN VAN HET KWAAD

relatie tussen godsdienst
De Vrije Universiteit organiseert deze maand een congres over de
over de verbeelen het kwaad. Tegelijkertijd is er in het Tropenmuseum een tentoonstelling
met Lourens
sprak
cales
Fred
godsdiensten.
en
ding van het kwaad in verschillende culturen

van het boek /n de
Minnema, een van de organisatoren van het congres en tevens redacteur

bon van het kwaad.
Deel z van de serie wetenschap

Wetenschap voor monniken

& Boeddhisme. Vanuit de Mind and Life-dialogen ontstond
,wetenschap
voor monniken'. Jonge Tibetaanse monniken onderbreken elk iaar
het project
wis-,
een'maand lang hun kloosteropleiding om les te krijgen in zaken als erfelijkheid,
aan het hoofd
natuur- en scheikunde en moderne kosmologle. ceshe Achok Rinpoche staat
van dit programma en doet verslag van ziin ervaringen

woe 30 maatt VANWAAR TOCH DIE GROEI}
om bij het zoeken naar nieuwe antwoorden op levensvragen
r

6.oz

-

t7.oo uur

Wat bezielt zoveel Nederlanders
juist naar het boeddhisme te kiiken? Welke stromingen ziin met name populair en waaroml
Agnes Sommer ging oP onderzoek'
VJrder: een gesprek met Han de Wit over ziin nieuwe boek De drie iuwelen'

INTERIM.HOOFD YOLAN DE WILDSCH UT
'M-odel BOS-orgonisotie nieuw voor mij,

Yolande Wildschut

Telf is ze geen boeddhiste. 'Liever laat ik door mijn daden zien wii, of wat ik ben., Maar het
leven van Yolande wildschut (r953) staat vooral in het teken van de ondersteuning van
anderen. Nadat de BoS besloten had verder te gaan met een eenhoofdige directie, is
Yolande wildschut aangetrokken als interim-hoofd organisatieondersteuning.,Het nieuwe
aan de Bosorganisatie voor mij is het sociocratische orga n isatiemodel (soM).
Je werkt hier
met kringen en zotgt er zo voor dat de ene laag altild in de andere is vertegenwoord igd.
lk ga daar binnenkort heel precies naar kijken,, vertelt zij.
wildschut kent als producent en m a n agementtrainer aan de Hilversumse Media Academie
het omroepleven door en door. zij vindt management en communicatie van groot belang en
coacht hierin al jaren het hogere omroepkader, ook internationaal.,De uitdaging van het
werken bij de BOS is dat ik naast het lesgeven de praktilk weer eens ervaar.,
Vanuit haar eigen bedrijf Miss Management BV, ontwikkelt Yolande Wildschut nieuwe strategiedn voor management en organisatie. Daarnaast maakt ze incidenteel maatschappelijk
bewogen voorlichtings progra m m a,s.
Yolande Wildschut gaat bij de BOS allereerst aan de slag met de
verh u iz in g naar het Mediapark.

orga

n

isatie en de

DE BOEDDHA OpENDE SANGHA VOOR VROUWEN

('

De historrsche Boeddha was een revolutionair toen hij de sangha (gemeenschap van beoefi
naren) opende voor vrouwen. Hij deed dit op herhaaldelijk aandringen van zowel zijn tante als
zijn neef en persoonlijk verzorger Ananda. weliswaar breidde hij de vinaya (de regels) voor
nonnen met een honderdtal uit, en stelde hij een man, Ananda, vera ntwoordelijk voor de
vrouwensangha, maar dat neemt niet weg dat het openstellen van de sangha tegen alle
gebruiken en regels van de toenmalige samenreving inging. Er wordt wer gezegJ dat de
Boeddha lang moest nadenken voordat hij deze beslissing nam, omdat hij zich afuroeg of de
ophefover deze revolutionaire daad zijn hoofdboodschap niet in de verdrukking zou brengen.
Zoals wij ook uit onze beoefening weten, zijn gewoonten niet makkelijk te veranderen.
Naar blijkt uit de Theratherigatha - de verzen van monniken en nonnen kwamen in het
oude lndia diverse vrouwen tot realisatie (verllchting). De Prajnaparamita
de transcendente

-

Udoka

Jiun

Roshi
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Dru k: Rupoto Anlstedoftt

wijsheid - wordt ook wel de moeder van alle boeddha's genoemd. Toch bleef in de traditionele boeddhistische landen de mannelijke dominantie bepalend. Zelfs zo sterk dat volgens
sommige tradities realisatie alleen in een mannelijke lichaam mogeli.jk is.
Thailand verbiedt vrouwen nog steeds officieel non te worden. ook in een land als Tibet
bleef de mannelijke domrnantie bestaan, getuige het feit dat daar eenderde van de mannen
monnik wordt en maar eentiende van de vrouwen non en vrijwel alle hoge functies door
r.
mannen worden bezet. Terwi.il er beslist voorbeelden van grote vrouwelijk leraren bestaaJ
ln de Nyingma-trad itie bijvoorbeeld volgde de vrouw yeshe Tsogyel, de man op die doorslaggevend was voor het vestigen van het boeddhisme in Tibet, padmasambhava, nadat deze
Tibet had verlaten. ook spelen in het Tibetaanse boeddhisme de dakini,s (vrouwelijke
wezens) een belangrijke rol.
Het is daarom opmerkelijk dat bij de introductie van het boeddhisme in het Westen vrouwen
een heel andere rol spelen. weliswa ar zi)n de meeste leraren in het westen (nog) wel man
(al is de enige Nederlandse roshi - een volledig zelfstandig bevoegde leraar een vrouw),
maar in de leiding van de sangha's spelen vrouwen de hoofdrollen en ook onder de beoefenaren domineren zij in aantallen.
zou deze wezenlijk andere positie van vrouwen in het boeddhisme in het westen een gevolg
van cultuur zijn ofeen uiting van inherente wijsheidl lk hoop dat het laatste het geval is, of
het ten m in ste wordt.
Jean Korel Hylkemo, voorzitter BOS
Noot: de Theratherigatha, de verzen ven monniken en nonnen, zijn
en uitgeEeven door Asoko_

uit het Pali vertoald door Ria Kloppenborg

ln deze BOSwijzer vindt
informatie over de
Boeddhistische Omroep Stichting
en haa r programma's.

IN HOUD
Oorzaak lijden in'teveel'
Programma televis ie

Programma

rad io

Boeddhisme en de natuur
Column 4

WESTERSE FI LOSOFIE ZOEKT
ooRZAAK LIf DEN lN '.TEVEEL',
'Zen-filosoof' mist directe ervaring

'Overvloed en onbehagen' is het thema voor de Maand van de Filosofe in april zoo5. De
I organisatoren gaan hiermee op zoek naar de oorzaak van het menselijk liiden. Komt de
2 westerse filosofie met haar vragen in de buurt van het boeddhistische denken) Of is de
te ver)
3 radicale kiik van het boeddhisme op de werkelijkheid nog een stap
,Er is een verhaal dat, toen de Boeddha ziin eerste verhandeling over shunyata (leegte) gaf,
4
sommige arhats (Boeddha's leerlingen) door de schok die dat teweegbracht een hartaanval
kregen en stierven.' Met deze anecdote illustreert Chogyam Trungpa (t94o -'87) in ziin
befaamde boek,spiritueel materialisme doorsnijden'een radicale filosofie van de leegte.
Volgens de filosofische school van de Middenweg, gesticht door Nagarjuna, betekent
shunyata dat je nergens bij verwillt, geen onderscheid maakt tussen dit en dat, nergens aan

bliift hangen.

Geen antwoorden

Chbgyan Trungpa

ln het westerse denken is het onderscheid tussen subject en object iuist altijd een voorwaarde geweest om kennis te verwerven. De westerse filosofie gaat sinds de Crieken uit van
dualiteit en gebruikt de rede om tot antwoorden over het bestaan te komen. 'lk kreeg in miin
studie wel antwoorden, maar waar ik echt naar zocht was inzicht, directe ervaring' verklaart
Maurice Knegtel, filosool dharma-leraar (in de soto zentraditie) en schrijver. Hii probeert de
boeddhistische kennis te integreren in de westerse samenleving. Boeddhistische fllosofie,
ontdekte Knegtel, begint in de meditatiepraktijk met de ervaring van eenheid. 'En die eenheid
is onuitsprekelijk, daar zijn geen woorden voor. Boeddhistische filosofen formuleren dan ook
geen antwoorden over de werkelijkheid. Zij proberen shunyata, leegte, uit te drukken en
ervaarbaar te maken. Sommige moderne westerse filosofen sluiten met hun begrippen enigszins aan bij het boeddhistische denken, zegt Maurice Knegtel.'Ceorges Bataille bijvoorbeeld
confronteert ons met onze meest fundamentele diepe onwetendheid'
ln zijn nieuwste boek'Het Dharma-spel'introduceert Knegtel kennis uit de boeddhistische
Yogacaraschool. Hij vertaalt hierin belangrijke boeddhistische begrippen op onorthodoxe
wijze. To verklaart hij het woord 'dukha', traditioneel vertaald met liiden, als een verkramping
van het bestaan. De oorzaak daarvan ligt in 'krampachtig willen'en'hardgeworden weten'.

Het hart gaat open
BOS-radio- en televisie besteden
in april, Maand van de Filosofe,
extra aandacht aan filosofische
o nd erwe rpen.
Een voorproefje hiervan vindt u
in deze BOSwijzer met artikelen

over verschillen en ra akvla kke n
van het westerse en het
boeddhistische denken. Over de
natuur van de geest en de
boeddhistische kijk op de natuur.

'De Boeddha durft vragen uiteindelijk onbeantwoord te laten,' zegl dt. lan Bor, filosoof,
schrijver en zenbeoefenaar. 'Maar dat betekent dat er iets anders gebeurt. Dat er iets van het
hart opengaat. Dat je je openstelt voor het andere en dus ook voor anderen en het wonder
daarvan. lk zou het begrip hart graagin onze filosofie gePlaatst zien.' Bor plaatst zichzelf in
de generatie die opgevoed is met beelden van Auschwitz. 'En we zijn nu weer terug bij af.
Op het punt dat het l7esten zichzelfsuperieur vindt met de Bush-Balkenende-politiek in lrak.
lk maak me hierover Erote zotgen.In plaats van anderen onze wil op te leggen kunnen we
als mensen van verschillende culturen met elkaar in gesprek gaan.'
'We mediteren om onze fundamentele goedheid te ontdekken,'schrijft Sakyong Mipham,
zoon en opvolger van med itat iemeester Chogyam Trungpa in ziin onlangs verschenen boek
',e geest als bondgenoot'. Hij beschrifft hoe we vervolgens door contemplatie kunnen
ontdekken wat de natuur van de geest is, de leegte. 'Wanneer we doorgaan met contempleren zien we dat deze leegheid levendig en dynamisch is: een speels vertoon van gedachten,
emoties en waarnemingen. Dat is stralende helderheid.'
BOS-televisie zendt t7 april 14.oo uur op Nederlond t de documentaire 'Een aanlopende wagenos'
uit met Maurice Knegtel en het woarom von het aanlopen van de wagenas van ons leven.

BOS

T E L EV lS

lE

eindredoctie: Bobeth M. vanLoo

Alle aankondigingen zrln onder voorbehoud. De urtzenddata staan vast, de tijdstippen van de
herhalingen kunnen enkele minuten vroeger of later zyn. Zie voor actuele informatie:
www.boeddhistischeomroep.nl (klik op Televisie en Programmering), of op de dag van uitzending ook Teletekst-pagina zjj. Uitzending gemist? Brlna alle progromma's von de Boeddhistische
Omroep kunt u na uitzending nog een keer bekijken via: www.boeddhistischeomroep. nl

zon 3 aPril DE REiNCARNATIE VAN KHENSUR RINPOCHE

]4.oo uu r, NED l
herhaling zot g april
09.oo uu r, NED r

Choenzey met Khensur Rinpoche

Regie: Ritu Sarin

er Tenzing Sonam / Producent: White Crane Films i.s.m. The Meridian Trust

Lengte: 6o min.
De 47-jarige Tibetaanse monnik Choenzey leeft in ballingschap in een klooster in het zuiden
van lndia. Zijn spirituele leraar, Khensur Rinpoche, een gerespecteerde hoge lama is vrer jaar
geleden gestorven. Volgens het Tibetaanse geloofzal Khensur Rinpoche daarna binnen korte
tijd reincarneren. Het is de vera ntwoord elilkheid van Choenzey de reincarnatie te vinden en
voor hem te zorgen, omdat hij de leerling was die het dichtst bij Khensur Rinpoche stond.
ln het Zuiden van lndia doen geruchten de ronde over een jong kind uit Tibet dat ongewone
kwaliteiten tentoonspreidt. Choenzey reist naar Dharamsala, de woonplaats van de Dalai
Lama in ballingschap, om met hem over het kind te spreken. Een door de Dalai Lama geleid
onderzoek, geeft de positieve indicatie dat de jongen inderdaad de re'incarnatie is.
Enkele maanden later arriveert Choenzey in Kathmandu met de jonge reincarnatie. Hij is
I
charismatische en ondeugende vierjarige die op een bilzondere manier verbonden is met Choenzey. ln een klooster in de buurt doorstaat de jongen ziin eerste rituele ceremonie met
waardigheid. Choenzey brengt het kind naar de boeddhistische stad Sarnath in Noord-lndia
waar hij de Dalai Lama ontmoet die hem, tijdens een ontroerende ceremonie, initieert als
mon n ik.

zon
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Mau rice Knegtel

uul

NED

I

Regie: Ceorge Sch outen
Lengte: 3o mrn.
Op de Dam in Amsterdam vraagt'zen-filosoof' Maurice Knegtel (Rotterdam, r963) enkele
passanten naar hun levenspijn. Opmerkelilk is de manier waarop hij direct tot de kern komt.
Ogenschijnlijk zorgeloze mensen bli.jken een diep stil verdriet met zich mee dragen. Knegtel
geeft terloops een Nederlandse verwoording, een eigenzinnige interpretatie, van de vier
edele waarheden. Zo betitelt hij het kernbegrip 'lijden' als 'een aanlopende wagenas' - het
piepen en knarsen van de as van het wiel van ons leven.
Maurice Knegtel studeerde vergelijkende wijsbegeerte en is leerling van Cenpo Roshi in do
Soto Zen traditie. Na zijn studie kreeg hi.i het inzicht dat overgave aan het'niet weten'
cruciaal is om met passie het mysterie van het bestaan te kunnen onderzoeken. Hij volgde
een kloostertraining van een half jaar in deVerenigde Staten bij zijn leraar 6enpo Roshi.
Daar werd hem duidelljk dat zijn zentraining niet in het klooster ligt, maar midden in de
maatschappij. Hij noemt zichzelf 'net zozeer een volgeling van Socrates (in de wereld) als
van de Boeddha.'
Aan het Zen Centrum Amsterdam experimenteerde hij in groepen met zentraining midden in
de samenleving. Het ging over vragen als: hoe beoefen je meditatie op je werkplek, of binnen
relaties. De laatste negen jaar is Maurice Knegtel de vaste assistent van Cenpo Roshi in
Nederland. Hij is als leraar verbonden aan het Zen Centrum Amsterdam en doceert boeddhistische filosofie en zenmeditatie, onder meer aan universiteiten, in binnen- en buitenland.
Bij uitgeverij Servire publiceerde hij een trilogie over de integratie van meditatie in het dagelijks leven. ln 2oo4 verscheen bij dezelfde uitgever'Het Dharma Spel'. Met dit boek geeft hij
een eigen verwoording van de meest essenti€le begrippen van de dharma, de boeddhistische
leer. De Nederlandse uitdrukking hiervan gaat volgens hem verder dan een simpele vertaling.

BOS

RA D lO eindredactie: Ton Maas
Alle aankondigingen zijn onder voorbehoud. De uitzenddato staan vast, de tijdstippen kunnen
enkele minuten vroeger of later zijn. Zie voor actuele informatie: www.boeddhistischeomroep.nl
(klik op Radio en Programmering), of op de dag van uitzending ook Teletekst-pagina's z5o e.v.
Uitzending gemist? Bijna alle programma's van de Boeddhistische Omroep kunt u no uitzending
nog een keer beluisteren via: www.boeddhistischeom roep. nl

Het radioprogramma is te ontvangen via de frequentie
Raadpleeg voor de kabelfrequentie uw kobelexploitant.

747
747

AM of via de kabel.
AM kunt u ook online

besluisteren via: portol.o mroep.nl/rodio /747o m.

woe 6 april ZIEKTE OF GROEI}
r 6.o2 - r7.oo uur
Tiidens een psychose betreed je onvoorbereid en stuurloos

Willem Drees

woe
t

6.oz

u april

-

r7.oo uur

het geesteli,ike terrein waartoe
mystici met grote moeite toegang proberen te krijgen. Daarvan is Toon van Buren, al dertig
jaar pastor op de Willem Arntzhoeve in Den Dolder, vast overtuigd. Ook psychiater en
zenboeddhist Gradus van Florestein zet grote vraagtekens bij het ziektebeeld dat in de
psychiatrie gehanteerd wordt. Eelco Vijzelaar spreekt met beide heren.
Hoe gevaarlijk is westerse wetenschap voor het boeddhismel Hoogleraar godsdienstwijsbegeerte prof. dr Willem Drees stelt in het laatste nummer van 'Vorm en Leegte': 'Het
Project wetenschap en monniken is uiterst belangrijk, maar het boeddhisme zal er niet ongeschonden uitkomen, het zal er door veranderen.' In deel drie van de serie 'Boeddhisme &
Wetenschap' praat Marlous Lazal met hem over die veranderingen.
Verder: columnist Varamitra en boeddhabeelden op kantoor.

DE OMGEKEERDE WERELD IS PLAT
Westerlingen die het Tibetaanse boeddhisme beoefenen, worden regelmatig voor dilemma's
gesteld. Wat te doen als je leraar vertelt dat de aarde plat isl Respectvol zwijgen of de
dialoog aangaan) ls het voor westerlingen mogelijk de Tibetaanse leringen juist te interpreteren) ln de laatste aflevering van 'Boeddhisme & Wetenschap' praat Marlous Lazal met Rob
Hogendoorn.
Kwan Yin speelt in het leven van veel Chinese gelovigen een grote rol omdat zij de belichaming is van het goddelijk mededogen. Haar naam betekent zoveel als'zij die de gebeden en
hartekreten van de mensen als beeldverschijning ziet en te hulp schiet.' De lndonesische
Schrijfster Chen-Niang schreefeen boek over Kwan Yin en de vele legendes die met haar
verbonden zijn. Ook trekt zii een parallel met de christelijke Mariafiguur. Nico Tydeman
bes preekt haar boek.
ln de serie'Schatten in de boeddhistische trad itie' portretteert Fenja Heupers Yeshe Tsogyal,
een vrouw uit de achtste eeuw van onze jaartelling. Vrouwen werden in die tijd als tweederangs mensen beschouwd en moesten veel barridres overwinnen om zich spiritueel te
ontwikkelen en zich daarmee maatschappeli.f k te manifesteren.

Dalai Loma
studenten

woe 20 april BOEDDHISME EN DE NATUUR
r

6.02

-

r

7.oo uur

ln deze thema-uitzending o.a. Fons Elders over zijn bundel 'Visions of Nature', waarin
verschillende perspectieven op onze aarde en de natuur aan bod komen. Rode draad is de
zogeheten Caia-theorie van James Lovelock. Verder Paul van der Velde over 'anders omgaan
met de natuur vanuit het boeddhisme' en Varamitra, die als boeddhist verbonden is aan de
Stichting Natuurmonumenten.
Bovendien: de column van Nhut Quang Nguyen.

woe 27 april MACH IK LABDRON MA
r

6.02

-

r

7,oo uur

Rigdzin Namkha Cyomtso Rinpoche

ln de serie 'Schatten in de boeddhistische traditie' deze week Machik Labdronma, een
Tibetaanse uit de twaalfde eeuw. Veel Tibetanen reisden toen naar lndia om zich in het
Boeddhisme te verdiepen en veel leraren kwamen naar Tibet. Machik Labdronma was
destijds een belangrijke leraar. Zii ontwikkelde een eigen traditie en haar beoefen ings methode
werkt nog steeds door, niet alleen in Tibet maar ook in het Westen.
Rigdzin Namkha Cyamtso Rinpoche vertege nwoo rd igt de N yingm a-trad itie van het Tibetaans
boeddhisme. Onlangs was hij in Amsterdam voor een aantal voordrachten, een mini-retreat
en een Amitayu-empowerment. Dat is een speciale gebeurtenis waarbij studenten een rechtstreekse overdracht van de'Boeddha natuur' ondergaan, wat een grote steun kan zijn voor
de spirituele beoefening. Bovendien is de empowerment bevorderlijk voor een lang leven.
Willem van Weelden bericht.
Verder: de column van Maarten Houtman.

BOEDDHISME EN DE NATUUR

Sinds de dreiging van grote milieuschade de voordelen van onze technologie begint te over'
heersen, buigen filosofen zich over de westerse opvattingen van de natuur en onze omgang
daarmee. Westers wetenschaPpelijke denken, ook wel de Newtoniaans-Euclidische vorm van
intellect genoemd, ziet de mens als meester over de natuur. De natuur zelf is in deze opvatting een supermechanisme, een gesloten systeem waarvan de werking tot in details valt te
voorspellen. 'Maar de natuur - weten we inmiddels - is geen gesloten mechanisch systeem,
vandaar alle onbedoelde, soms desastreuze gevolgen van ons handelen', stelt de Stichting
Filosofie oost-west bij een toelichting op haar jaarthema 'Anders omgaan met de natuur'.
Filosofie Oost-West vraagt zich af of 'we ons niet open moeten stellen voor andere oPvattingen over de natuur en daarmee samenhangende manieren van omgang met die natuur.'
Het boeddhisme heeft geen natuurfilosofie ontwikkeld in de westerse zin, daar de leer vooral

gericht is op geesteliike bevrijding. Maar de houding van het boeddhisme ten opzichte van
de natuur wordt vooral ingegeven door een meedogend hart en niet zozeer door rationele
beschouwing. cedurende het jaar zoo5 geven wetenschappers in Utrecht lezingen over de
n atu u ro pvatting van diverse cu ltu ren.
Ons radioprogramma Reflecties is op zo april geheel gewiid aan het thema 'Boeddhisme
Notuur', met onder anderen Paul van der Velde, Fons Elders en Varomitra-
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ING OP TOEKOMST BOS

Het Commissariaat voor de Media wil met de herverdeling van zendtiid de kleinere
"Tt""p
,vindbaar en herkenbaar' te zijn voor het grote publiek. Daarom heel
meer kans geven
commissariaat de zendti;d voor de periode 2oo5 - 2olo voor de zogenaamde 39f-omroepen
eind vorig jaar herverdeeld. Alle 39f-omroepen hebben nu voor televisie eenzelfde vaste'voet'
van lj uren aan zendtijd toegekend gekregen. De nieuwe ze ndtijdverdeling zou beter aansluiten bij omvang en onderlinge verhouding van de huidige achterbannen van de verschillende
zendmachtiginghouders. Aan de BUNi Bos is meer zendtijd toegekend. Voor televisie en
radio van de huidige r3 en respectievelijk 5z uur per iaar, geleidelilk oplopend tot 25 en 78

uur in het seizoen zooT/o8.
wii zijn samen met de hindoestanen, de joden en de humanisten ingedeeld in de kleinste
klasse, de moslims in de middelste klasse, en de room s kath olieken en Protestanten beide in
de grootste klasse. Humanisten en protestanten verliezen door de herverdeling zendtijd. Alle
anderen, inclusief de roomskatholieken, gaan er op vooruit. Het is dus niet verwonderlijk dat
de beide verliezers beroep hebben aangetekend tegen het herverdelingsbesluit.
De hoorzittingen in deze beroepszaken hebben inmiddels plaatsgevonden. Beide appellanten
verwijten het Commisariaat dat de besluiten onvoldoende ziin gemotiveerd. Humanisten
vinden bovendien dat hun claim op de middelste klasse, gebaseerd op onderzoe kres u ltate n
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Cobrdinatie: Jolonda de Jonge
de Jonge

Redoctie: Petro Hunsche, Ton Mads, Eabeth

Column: Jean Korcl Hylkemo

Vomgeving: Sludio Josje Pollmann, Amsterdom
Dtuk: Ruporo Amstedofi
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tussen de erkende religieuze en levensbeschouwelijke hoofdstromingen.
onzerzijds vinden wij het ook jammer dat het Commissariaat heeft afgezien van een representatieve steekproefom de omvang en onderlinge verhouding van de verschillende achterbannen vast te stellen. Nu heeft iedere omroep op eigen wijze haar omvang aannemelijk
gemaakt, waardoor feitelijk appels met Peren vergeleken worden.
De door humanisten en protestanten aangespannen beroeps proced u res hebben geen
opschortende werking en kunnen in theorie langer duren dan de periode waarvoor zendtiid is
toegewezen. Daar komt nog bij dat de Staatssecretaris van Cultuur de periode waarvoor de
nieuwe concessies zijn verleend voor alle omroepen met twee iaar wil beperken tot 3r
augustus 2oo8. Verder komt zij binnenkort met voorstellen voor een nieuwe Mediawet die
bepalend zal zijn voor de organisatie van de gehele Publieke Omroep na 3t augustus zoo8.
Al met al verkeren wij door het bovenstaande nu in een periode van grote rechtso nzekerheid,
zowel wat betreft de periode tot zoo8, als daarna. Dit vereist van ons een grondige bezinning
op de manier waarop wij op langere termijn onze missie kunnen uitvoeren.

COLOFON
Eindrcdactie: P.tlo Hunsche, Jolanda

fi

Jean Karel Hylkema, voorzitter BOS

WIE SPREKEN ER NAMENS DE
BOEDDHA)

ln deze BOSwijzer vindt u
informatie over de
Boeddhistische Omroep Stichting
en haar programma's.

'Het pizza-effect'

IN HOUD

le koopt bii het tuincentrum een boeddhabeeld en vervolgens ben je boeddhist. Dan boek je
een 'retraite' in een'boeddhistisch'centrum annex hotel. Je rust heerlijk uit. geniet van de

Wie spreken er namens de

Boeddhal

'I

massages en volgt interessante lezingen over tantra en omgaan met emoties. Voor je doch2 ter koop je op de terugweg een leuke tas met boedd h a-albeeld in gen op het hengsel.
3 Boeddhisme is hip. En het verkoopt lekker op alle terreinen.
4 De populariteit van het boeddhisme neemt in het westen, de Verenigde Staten voorop, de
4 laatste jaren enorm toe. En dat komt door de vier E's, verklaart de Amerikaanse

Programma televisie
Programma radio
zr mei Boeddhadag
Colu m n

schrijver/journalist Don Lattin. Boeddhisme is Exotisch, het is Experiential (ervaarbaar),
Eclectisch (gren sdoorb re kend ) en Etnisch. Lattin werkt voor de San Francisco Chronicle als
verslaggever over religie, spiritualiteit en randculturen. Daarnaast schrijft hij boeken over de
recente ontwikkelingen op dit gebied in de Verenigde Staten. Bifvoorbeeld over de impact van
de spirituele idealen van de jaren'5o op onze huidige levensstijl.

Somsora

Steven Coodman

Qr,iOo rro juni organiseert de
BOS weer haar jaa rlilkse

achterbandag. Deze vindt

p

laats

van r7.oo - zz.oo uur in Felix
Meritis, Amsterdam,
Het thema van de bijeenkomst is:
'Enlightened bu s iness
p rinciples - de uitgangspunten
voor verlicht zaken doen-'
Ceshe Michael Roach, een van de
grote h edend aa gse docenten van
het Tibetaanse Boedd hisme en
sch

rijver van 'De Diamantslijper',

is op wereldtournee en zal die
avond onze speciale gast zijn
(onder voorbehoud).
Meer informatie over het
programma van deze dag leest u
in de uitnodigin g die u als Vriend
van de BOS eind april van ons
ontva n gt.

Ruim twintig sprekers, allen beroepsmatig met het boeddhisme bezig, spraken op een gezaghebbende conferentie, georganiseerd door de Universiteit van Berkeley, over boeddhisme en
de rol van de media. Door een onafzienbare stroom publicaties en toenemende mediaaandacht ligt de boeddhistische kennis, die vroeger alleen maar binnen sangha's van leraar
op leerling werd overgedragen, nu op straat. Zelfhulpboeken, reclameborden met zen-boodschappen, media-iconen, iedereen eigent zich het boeddhisme toe. 'Wie spreken er namens
de Boeddha)'was dan ook de prangende vraag op de tweedaagse conferentie waar opvallend
veel boeddhistische wetenschappers zich over de kwestie bogen.
Uitingen van boeddhisme zijn massaal en tot in de westerse popcultuur doorgedrongen,
zegt de Californische wetenschappelijk onderzoeker Steven Goodman. Kijk naar namen als
Samsara voor parfum, Nirvana als band in de popmuziek. 'Boddhisatva', een lied gebaseerd
op de boeddhistische filosoof Shantideva, als dubbel-platina scorende hit van de band de
Beastie Boys. Een recent voorbeeld in Nederland is de buitensporige publiciteit rond de
uitreiking van de Ceuzenpenning aan de organisatie lnternational Campaign for Tibet.
Dankzij de populariteit van hun voorzitter Richard Cere, krijgt de zaakvan de Tibetanen
ineens een romantisch tintie en enorme media-aandacht. Maar wat was de motivatie van de
persl Wilde ze over de strijd voor autonomie van de Tibetanen berichten, of zelf scoren met
een stuk over de acteur Richard Cere)

Auth enti

citeit

'Voor ons is de vraag belangrijk of je vanuit het boeddhisme, ofover het boeddhisme
spreekt,'zegt Babeth VanLoo, directeur van de enige boeddhistische publieke omroep ter
wereld (BOS), en spreker op de conferentie.'fe kunt moeilijk claimen namens de Boeddha te
spreken, want er zijn zoveel verschillende stromingen. Wij proberen de authenticiteit van het
boeddhisme te bewaken. Bij maatschappelijke problemen oplossingen aan te dragen en
mensen te helpen zich een beeld te vormen. Hoe je bijvoorbeeld met stervensbegeleiding
om kunt gaan of met angsten. fuist door haar n iet-dogm atische karakter biedt het
boeddh is me die openheid.'
Als filmmaker is VanLoo vooral gecharmeerd van het begrip 'pizza-effect'waarmee de wetenschappers Robert Buswell en Norman Fischer de verwatering van de boeddhistische kernbegrippen in de cinema aanduiden. VanLoo: 'Bij een filmmaker uit Korea die zich christelijke
vormen eigen probeert te maken uit het Westen, bijvoorbeeld. En andersom ook.'
Petra Hunsche
BOS-televisie besteedt op t mei in de documentaire'Boeddhisme en media' aandocht oan de
invloed van de media op het boeddhisme.

T E L EV lS

BOS

lE

eindredactie: Babeth M. vanLoo

Alle aankondigingen zijn onder voorbehoud. Zie voor actuele informotie:

www.boeddhistischeomroep.nl ofop de dagvan uitzending Teletekstpagino zjj'
L)itzending gemist? Bijna alle programmo's van de Boeddhistische omroep kunt u na uitzending
nog een keer bekijken via: www,boeddhistischeomroep.nl.
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herhaling zot 7 mei
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Regie: Ceorge Schouten / Met: Don Lattin, Robert Buswell, Zoketsu Norman Fischer,
Jacquelynn Baas, Steven Coodman / Lengte: 3o min.

Spreken namens de Boeddhal Via reclame, kranten en films komt het boeddhisme tegenwoordig steeds vaker ter sprake. Volgens een fundamenteel inzicht van de boeddhistische
leer voltrekt de werkeliikheid zich in constante verandering. De vraag is of deze leer zelf
aangetast kan worden door de commerclalisering in de moderne samenleving'
schrijvers, professoren, kunsthistorici, filmmakers en iournalisten namen deze thematiek op
een conferentie op de Universiteit van Berkeley onder de loep. Vanuit hun vakgebied proberen ze antwoorden te vinden. Over goed of slecht kan en wil het boeddhisme niet oordelen.
!(aar het om gaat is bewustwording, in dit geval van het gevaar van uitholling van de kern
van de leer van de Boeddha. De 'pick and choose' methode, zonder enige verdieping.

Robert Buswell

woe 11 me, SAVING TIBET
23.27 uur, NED

r

herhaling zat t4 mei
09.15 uur,

NED

I

Met: Tsering Jampa, Richard Cere, John Ackerly e a / Lengte: 44 min'
Tibet wordt sinds r949 bezet dooiChin a. Zeker r miljoen mensen vonden de dood in de I
jaren van onderdrukking, die nog steeds aan de gang is. Voor hun verzet hiertegen kreeg het
Tibetaanse volk via de lnternational Campaign for Tibet (lCT) de Ceuzenpenning zoo5
uitgereikt. Voorzitter van lCT, acteur Richard 6ere, en de afgezant van HH de Dalai Lama,
Regie: Alexander Oey

/

Lodi Cyari, waren aanwezig bil de uitreiking in Vlaardingen.
Over het geweldloze aspect van het verzet, dat gebaseerd is op de boeddhistische cultuur
van Tibet, vertelt een non die als r3-jarige door de Chinezen elf jaar gevangen is gezet,
omdat ze slogans riep voor vriiheid van rellgie en de Dalai Lama.
sinds china in economisch opzicht haar deuren geopend heeft en in zoo8 de olympische
Spelen organiseert, groeit de hoop dat de onderhandelingen over Tibet een nieuwe impuls
kunnen krijgen. Lodi Cyari, leider van de onderhandelingsdelegatie van de Tibetaanse
regering in ballingschap, hoopt dat Chlna langzaam weer inziet dat de autonomie van Tibet

ook voor China een win-win situatie kan zijn.

Lodi Gyari en Richard Cere

zon

15 met

09.3O

Uu

r, NED

DANS MET DE STILTE

-

Boeddhisme en film

Met: Nathaniel Dorsky, Robert Buswell, Zoketsu Norman Fischer

1

Regie: ceorge Schouten

1

Lengte: 3o m in.
De Amerikaanse filmmaker Nathaniel Dorsky wll via zijn films het 'nu-beleven'

r4.oo uur, NED
herhaling zat 21 mei

/

/

O.t"rl:l:h

Hij maakt niet-verhalende films, fllms zonder geluid, films als een gebed, oftewel 'de'
cinema,. Film propageert vaak het dualisme, een spirituele film beoogt eenheid. Zenleraar
Zoketsu Norman Fischer en professor Robert Buswell geven een aanvullende visie en
benadrukken het belang van de juiste intentie.
Dorsky betitelt deze moderne tild als 'de donkere eeuw', vanwege het extreem vluchtgedrag
in het oppervlakkige vermaak. vooral de op commercie gerichte media doen er alles aan het
hier en nu te vergeten, te verstrooien en ontevredenheid te scheppen om de consumptie te
bevorderen. Er ls moed voor nodig om oorspronkelilk te blijven. De films van Dorsky werpen
de kijker terug op zichzelf door de rijkdom van het leven van alledag te belichten.

Nothanrcl Dorsky

zon 29 met BEWUST LEVEN EN STERVEN (werktitel)
r4.oo uur,

Rochelle Griffin (foto Harry

PelErim)

NED'l

i Met: Rochelle Criffin e.a / Lenge:3o mir'
van de leven sverwachting leidt bii veel
bekorting
plotselinge
met
een
Een confrontatie
mensen tot een crisis, tot isolement. Rochelle Criffin richt zich in haar werk op begeleiding
van die men sen.
Sinds jaren is zij student van de zenleraar Thich Nhat Hanh. ln oktober 2oo4 ontving zii van
hem de ,Lampoverdracht" een ceremonie waarbii zij werd beEdigd als lerares. we vragen
Rochelle naar een definitie van het begrip'professionele werkhouding'. Wat zijn de mogeliikheden en onmogelijkheden van het werk als boeddhistisch h u lpverleenster)
Haar stichting, De vuurvlinder, propageert optimale zelfzorgwaarbij het spirituele welzijn
even belangrijk is als het lichamelijke welzijn. De activiteiten staan met name oPen voor H lVRegie: f urgen Cude i.s.m. faap Verhoeven

ger'nfecteerden en hun naasten.

RA D lO eirdredsctie:

BOS

Ton Moas

Alle aankondigingen zijn onder voorbehoud. Zie voor actuele informatie:
www.boeddhistischeomroep.nl , of op de dag van urtzending ook Teletekst-pagina's z5o e.v.
lJitzending gemist? Bijna alle programma's van de Boeddhistische Omroep kunt u na uitzending
nog een keer beluisteren via: www.boeddhistischeom roep. nl
Het radioprogrommo is te ontvongen vio de frequentie 747 AM of via de kabel.
747

AM kunt u ook online besluisteren via: portol.omroep.nl/radio/747am.

woe 4 me, HET WEB VAN WIJSHETD
6.o2

i

-'r7.oo uur

,tHet Norcpa lnstituut in Codzand

Frits Koster over zijn boek'Het web van wijsheid', dat deze maand verschiint. Koster leefde
vele jaren als monnik in Azie. ln zijn nieuwste boek behandelt hij een aantal thema's uit de
Abhidamma (boeddhistische psychologie), waaronder verschillende bewu stzijn stypen en de
relatie tussen de verlichtin gserva ring en het lichaam. leanette Werkhoven sprak met hem.

Op ro april werd in Cadzand (Zeeuws-Vlaa nde re n) het nieuwe Naropa lnstituut in gebruik
genomen. Een reportage met impressies van de openingsceremonie door Lama Karta,
optredens van diverse artiesten en een interview met voortrekker Frans Coetghebeur.
Verder: de column van Varamitra.

woe 11 mei JE LEVEN WAARDEREN
16.o2 - 17.oo uut Nico Tydeman bespreekt 'Je leven waarderen', een bundel zenlessen

van Taizan Maezumi
Roshi (r93r-r995), een van de belangrijkste Japanse leraren die zen naat het Westen
brachten. ln deze teisho (toespraken) gaat hij onder andere in op zazen, koans en hoe je ie
leven kunt opvatten als dat van de Boeddha .
ln de serie 'schatten in de boeddhistische traditie' verhaalt Fenja Heupers over een van de
grootste boeddhistische leraren van onze tijd: de Amerikaanse Pema Chodrcin. Haar
inspirator was de Tibetaanse Lama Chogyam Trungpa Rinpoche, die in de jaren zeventig naar

Amerika kwam.
Psychiater Cradus van Florestein vergelijkt mystieke ervaringen met een bevalling: ondanks
mogelijkheid van angst en piin hoeft zo'n gebeurtenis helemaal niet pathologisch te zijn.
Maar in de hedendaagse psychiatrie worden spirituele belevingen doorgaans afgedaan als
een mankement in de hersenen dat met pillen dient te worden bestreden.
Verder: de column van ]otika Hermsen.

woe 18 mei ZANDMANDALA IN AMERSFOORT
'r

6.o2

-

17.oo uur

Vier Tibetaanse monniken van het Nangten Menlang Centrum in Manali (lndia) legden
afgelopen maand een zandmandala van de Croene Tara in Amersfoort. Na voltooiing van de
mandala werd deze - als symbool van de vergankelijkheid der dingen - weer vernietigd. Hoe
het maken van een zandmandala in z'n werk gaat, hoort u in deze rePortage van ,eanette
Werkhoven.
E6n keer per jaar, tijdens Loy Krathong, worden in de tempels van Noord-Thailand iatakaverhalen (verhalen over vorige levens van de Boeddha) verteld en gezongen in een stijl die

Tibetaonse monniken
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gt jata kape rhale n

alleen tijdens dit feest wordt beoefend. In de rest van boeddhistisch Zuid-Oost Azie worden
jatakaverhalen het hele jaar door gezongen, zowel tijdens formele optredens als informele
bijeenkomsten. ln dit programma van Fred Cales recente veldopnamen.

Zenkluizen in de Eiffel, vlak over de grens bij Maastricht, is een lekenklooster dat wordt
gedreven door ludth Bossert en Adelheid Meutes-Wilsing. Zij onderrichten een zelfstandige
zen, onafhankelijk van welke school dan ook.
Verder: de column van Nhut Quang Nguyen.

woe 25 mei ZEN EN DE KUNST VAN HET
6.oz - r7.oo uur COMPUTERONDERHOUD
r

wijsgerig antropoloog Jos de Mul hield onlangs een lezing onder de titel 'Zen en de kunst
van het computeronderhoud'. Daarin Iegde hii onder meer uit hoe je als zenbeoefenaar met
een computercrash om kunt gaan. Een gesprek over digitale zwarte gaten en breinmachines.

Moarten Houtma

n

De Fo Cuang Shan He Hua tempel aan de Amsterdamse Zeedijk bestaat deze maand tien
iaar. ln deze uitzending aandacht aan de viering daarvan en aan de vorm van boeddhisme
die er bedreven wordt.
Verder: de column van Maarten Houtman.

BOS PRESENTEERT ZICH OP SPECTACULAIR
FESTIVAL
Op uitnodiging van de Chinese Shan He Hua tempel vieren boeddhisten uit diverse tradities
zr mei op de Amsterdamse Nieuwmarkt de geboortedag van de Boeddha. Een waar'panboeddhistisch gebeuren', zo omschrijft medeorganisator Boeddhistische Unie Nederland
(BUN) het komende festival. Ook de Eoeddhistische Omroep Stichting is met een kraampje,
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ieuwmarkt

DVD's- en andere progra m ma-on derdelen vertegenwoo rd igd.
De historische Boeddha werd op 8 aprll rond hel jaar 64 voor onze jaartelling, geboren in
Kapilavatthu, een gebied in lndia, nabij de huidige Nepalese grens. Tijdens de Boeddha-dag
zr mei in Amsterdam vieren de boeddhistische sangha's tegelijk de tiende verjaardag van de
Shan He Hua tempel.
De Chinese gemeenschap is al bijna een jaar bezig met de voorbereid ingen. Op de
Nieuwmarkt wordt een culturele manifestatie gehouden, met traditionele leeuwen- en
drakendansen, Cantonese opera, folkloristische muziek en dans en presentaties van diverse
oosterse verdedigingssporten. Er staan kramen met informatie over de verschillende
boeddhistische groeperingen, met boeken en andere producten, en naar verwachting heerlijk
chinees vegetarisch voedsel. De opbrengst van de loterij is bestemd voor de restauratie van
het dak van de tempel.
BOS-radio maakt opnames. Wie de programmamakers en andere BOS-medewerkers eens
persoonlijk wil ontmoeten is op de Amsterdamse Nieuwmarkt van harte welkom.
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De verantwoordelijkheid van mensen die namens de Boeddha spreken ofschrijven, was
onderwerp van een tweedaags seminar dat parallel liep aan het ze Boeddhistische Film
Festival in Berkeley, bij de Unlversiteit van Californie. Babeth VanLoo, onze BOS-directeur,
was uitgenodigd als een van de sprekers op het seminar.
Los daarvan ben ik diep onder de indruk geraakt van het kennelijke feit dat boeddhisme in de
VS een heel duidelijke plaats heeft in het algemene universitaire onderwijs. En niet alleen
dat. De hoogleraren die dit universitaire onderwijs geven, zijn bijna allemaal langdurige
beoefenaren, die hun boeddhistische opleiding op de traditionele manier genoten hebben.
Sommigen van hen hebben lange tijd als monniken, zowel binnen zen- als Tibetaanse
tradities, gestudeerd. Daarna hebben zij binnen de Amerikaanse universitaire wereld,
meestal aan de godsd ien stfacu lteiten, de kans gekregen les te geven op een manier die een
combinatie is tussen de traditionele wijze van opleiden in het oorspronkelijke boeddhisme
en westerse o n d erwijssystemen. Daardoor begeleiden zij honderden studenten, zowel in het
vergaren van intellectuele kennis als in het opdoen van authentieke ervaring in hetgeen ze
studeren. Een bijkomend effect is dat deze studenten een stroom van vertalingen van
authentieke teksten en commentaren daarop produceren. Die vervolgens via meerdere inV
boeddhisme ges pecia liseerde uitgeverijen voor grotere doelgroepen beschikbaar komen.
Het meest verrassend voor mij was te ervaren dat er binnen de Amerikaanse universitaire
wereld ruimte is om boeddhisme te onderwijzen in een combinatie van studie en beoefening,
zoals wij dat binnen onze sangha's kennen en waarvan wij zelf de waarde ervaren. Dat is iets
heel anders dan de Europese wetenschappelijke benadering van het boeddhisme. Hier word
je in principe als wetenschapper niet erkend, wanneer je daarnaast ook beoefenaar bent. Je
hebt dan niet de nodige afstand, omdat je - vanuit het overwegend theistische referentiekader van onze westerse cultuur -'gelovige'bent en wetenschap scepsis zou vereisen.
Mogelijk is dit verschil in benadering een belangrijke reden voor het feit dat boeddhisme in
de VS zo heel veel verder is in haar ontwikkeling dan in Europa. Anderzi.fds denk ik dat
wetenschap een belangrijke brug kan en moet vormen in de emancipatie van het
boeddhisme in de Europese samenleving. Wij zouden wegen moeten zoeken langs welke
boeddhistische wetenschap in Europa een soortgelijke bijdrage aan de samenleving kan gaan
leveren als in de VS.

lean Karel Hylkema, voorzitter BOS
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BOSWIIZER
DE ZEN.KEUKEN
EN DE VERGIFTEN

De BOSwijzer is de programmagids van de Boedd histische
Omroep met informatie over de
programma's.

Nieuwe radioseries deze zomer bii de BOS

IN HOU D
De zen-keuken en
de ve rg ifte n
Programma te levis ie
Programma radto
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De zomer staat voor de deur. Het goede leven begint in Pariis al op vriidag als Willem,
zenboeddhlst en kok, naar de 'Banque Alimentair' (voedselbank) riidt om gratis ingredienten in te slaan voor de wekelijkse maaltijd, waar 4oo daklozen zondags bii aanschuiven. De
gaspitten in de tuin van het Dala Zen Centrum in Parijs branden de hele zomer door.
Vrijwilligers, boeddhist en niet-boeddhist, steken hier al jaren de handen uit de mouwen om
dakloos Parijs van een lekkere en gezonde maaltijd te voorzien. ln een van de radiouitzendingen van de BOS deze zomer bestaat het menu uit couscouS met groenten en voor

4 de liefhebbers

ka

lkoe n.

Vergiften
De honderden pallets met ingevroren kalkoen blilken afkomstig uit de graanpakhuizen van
Europa, waar voedselvoorraden die de Europese Unie aanlegt voor noodgevallen, regelmatig worden ververSt. Je moet er maar opkomen. En zo zil de nieuwe radio-kookserre
,lnstructies voor de kok'vol met wetenswaardige, en ook grappige feiten, teveel om op te
noemen. Hoe de componist John Cage bijvoorbeeld twintig kilometer reed voor het exclusieve bronwater om zijn bru ne riist in te koken. Of wist u dat het soiaproduct tofu onder
zenboeddhrsten bekend staat als'voedsel zonder ego', omdat het van z chzelfgeen smaak
h

van hel PatiLse Dalo Zen
Cefittu

fi1

eeft

?

Kleine zenverhaaltjes, afgewisseld met verfijnde recepten en tips uit de antieke .Japanse
kloosterkeuken, vormen de rngred Enten van de eerste tien delen van de boeddhistische
kookserie waarmee de BOS deze zomer start. Koken is in de zentraditie een belangriike
metafoor voor de boeddhistische Praktiik. Zo staat het schoonmaken van de keuken voor
het opruimen van de geest. Programmamaakster Marlous Lazal doet heet van de naald
verslag uit de hectische keuken van het Parijse zencentrum, die uit dezelfde insprratie
voortkomt als het werk voor daklozen van Bernie Classman in New York. ln de praktiik
levert dat kookwerk de nodige stress op.'De mensen staan hier bepaald niet spiritueel

mantra's zingend in de soep te roeren,'aldus Lazal.

heeft n de
juli
en augustus geen
maarden
zendtljd. Mocht er toch zendtijd
vril komen, dan wordt dlt
vermeld ir onze digitale nieuws!rrs{ qn op o1le weDsrte. Ll kJnt
BOS-teLevis ie

deze ook raadplegen voor de
inhoud van de rad oprogranrma's
in de zomer.
Bent u nog geen lid van onze
digitale n eu,.vsbr efl U kunt zich

gratrs abon neren via onze
webs ite: http:/ /www. boedd h istischeomroep nl (inio over ons -

mailinglist).
De volgende BOSwijzer
verschijnt eind augustus.

I

nspi rotie

De radio-uitzendingen van de Bos gaan in de zomer gewoon door; enkele nieuwe series
zetten de iulsteraar direct'on the spot'. Zo bezoekt verslaggever Eelco Vijzelaar sarnen met
zenmonnik Zeshin van der Plas de itf C wapenbeurs in Amsterdam. Het is de eerste aflevering van de serre 'De haan. de slang en het varken', over de werking van de drie vergiften
- passie. agressie en onverschilligheid - in de praktilk van de samenlevrng'
Teruvijl buiten de RAI honderden demonstranten staan te scanderen, verbazen de verslag'
gever en de monnik zich brnnen over de knappe digitale schijnvertoning die door de wapenhandelaars wordt opgevoerd.
Hoe ga je om met agressie? Het is een thema dat vooral in de zomermaanden tot de
verbeelding spreekt. Eelco Viizelaar kreeg zrjn insp ratie voor de serie, toen een vriend een
wielkJem kreeg. Hij zag deze 'zachtmoedige iongen razen en tieren' tegen een medewerk'
ster van Parkeerbeheer, die daar volstrekt'cool'onder bleef. 'Zii gafhem in alles gelijk en
liet zijn agressie volledig van zich afglilden. waardoor hii leegliep als een ballon lk realiseerde me toen hoeveel shit deze mensen over zich heen kriigen. Zil leed daar zichtbaar
niet onder. Dat wekte miin nleuwsgierigheid'.
Petra Hunsche

BOS
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T E L EV lS

eindredactie: Babeth M. vanLoo

zat 4 juni LAAT DrE PrfN ZtlN
herhaling
o9.3O uu(

NED r

Regie Jurgen Cude i.s.m. Jaap Verhoeven / Met: Rochelle Criffin e.a. / Lengte: 30 min.
Een confrontatie met een plotselinge bekorting van de levensverwachting leidt bij veel

mensen tot een crisis, tot isolement. Rochelle Criffin richt zich in haar werk op begeleiding
van deze men sen.
Sinds jaren is zij student van de zenleraar Thich Nhat Hanh. ln oktober 2oo4 ontving zij van
hem de 'Lampoverdracht', een ceremonie waarbij zij werd beddigd als lerares. We vragen
Rochelle naar een definitie van het begrip 'professionele werkhouding'. Wat zi.jn de mogelijkheden en onmogelijkheden van het werk als boeddhistisch hu lpverleen steri
Rochelle

Qrifln

6oto Hotry

PelErim)

zon 12 Jun, DIEPST VIOLET 'r4.oo
uu r, NED
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Regie: Clementine Ederveen

o9.3O uu r, NED r

/

twee

jonge monnen op zoek naor

de

Met: Sander Oudenampsen, Jeroen Veenenbos, Jiun Hogen

:I";fiTf::'

i,"il,l " o".oo h i st, studeert creatieve thera pie i n N ij megen. ir i;, peell
gitaar, is gek op film en schrijft
daarnaast haiku's. ln zoo4 verscheen zijn eerste bundel
'Diepst Violet'. Zen Centrum Noorderpoort in Wapserveen beschouwt hij al jaren als zijn
thuis. Het contact met zijn zenmeester Jiun Hogen Roshi is spontaan, open en direct.
Sander Oudenampsen (25), o rga n isatiepsycho loog, woonde na zijn afstuderen negen maanden in het Dharmakaya klooster in Thailand. Bij zijn terugkeer in Nederland in zoo4zocht hij
naar mogelijkheden om zijn opgedane ervaringen concreet te maken en werd koster in een
klein boeddhistisch centrum in Belgi6 genaamd: WAT BUDDHA ANTWERP. De Thaise
gemeenschap zotgt voot dit klooster dat onderdeel is van het grote klooster in Thailand.
f eroen en Sander leiden samen in Nijmegen een meditatiegroep voor jongeren, die ze de
naam TAHARA gaven, jongere op zoek naar de waarheid.
Het verlangen om monnik te worden leeft in allebei heel sterk.
ff

Sonder Oudenompsen en
Jeroen Veenenbos

zon 26 juni KINDEREN OP HET PAD
r4.r5 uur,
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Regie: lurgen Cude i.s.m. Jaap Verhoeven

/

Met: Luigina De Biasi, Kerry Maclean

e.a.

Lengte: 3o min.

Hoe kunnen wij de boeddhistische leer, de dharma, in de opvoeding van onze kinderen I
een authentieke manier verwezenlijkenl Rond deze vraag vond in Zuid-Frankrijk een internationale conferentie plaats. Deelnemers aan deze 'familieretraite'wisselden ervaringen uit en
brachten de verschillende boeddhistische tradities in opvoeding bij elkaar. Ook uit plum
Village, de basis voor het vredeswerk van Thich Nhat Hanh in Frankrijk, waren twee nonnen
aanwezig, die elk jaar een maandretraite voor ouders en kinderen organiseren.
ln deze documentaire verder interviews met Lurgina De Biasi, medewerkster van het Alice
Project, dat succesvolle scholen in lndia en Amerika heeft gevestigd, gebaseerd op boeddhistische principes.
En met Kerry Maclean, die vele jaren meditatie en dharma-onderwijs gaf aan kinderen in het
shambhala Mountain Retreat centre in colorado. Kerry is moeder van vijf kinderen en heeft
vier boeddhistische leerboeken voor kinderen en gezinnen geschreven en geillustreerd. Zij
doorloopt met kinderen en hun ouders de'rites de passage'.

Alle aankondigingen zijn onder voorbehoud. Zie voor actuele informatie:
www.boeddhistischeomroep.nl of op de dag van uitzending Teletekstpagina z5o e.v.
Uitzending gemist? Bijna alle programma's van de Boeddhistische Omroep kunt u na uitzending
nog een keer bekyken

/

beluisteren r,,ia: www.boeddhistischeomroep.nl

Het radioprogramma is te ontvongen via frequentie 747 AM of vio de kabel.
u ook online beluisteren via: portol,omroep.nl /rodio /747a m.

747

AM kunt
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eindredoctie: Ton Maos

woe 1 Jun, DE EEru IS DE ANDER
r

-

6.oz

r7.oo uur

zich over een
eeuwenoude tekst om die te begrijpen en vervolgens te kunnen vertalen. Het luwelenschip
van Longchenpa (r3o8-r353) is een commentaar op een Tibetaa ns. boedd h istische brontekst
uit de achtste eeuw. Naar aanleiding van de feestelijke presentatie van het boek sprak Willem
van Weelden met Hans Korteweg, die het vertaalproject begeleidde. Een reportage over
Dzogchen ('leer van de grote volmaaktheid') en de traditie van de onbevangen blik.
ln de boekenrubriek bespreekt Nico Tydeman De kern van zen van philip Kapleau, over de
betekenis van koan. Hij herleidt ingewikkelde koans tot kernachtige vragen als 'Waarom ben
ik geboren) Waarom moet ik sterven) Hoe kan ik een einde aan lijden bewerkstelligen ),
Philip Kapleau was de eerste westerling die tot roshi werd gewijd. Zijn boek Three pillars of
Zen behoort nog altijd tot de standaardwerken over het zenboeddhisme.
Verder: De column van Jotika Hermsen.

6.o2

woe
r

ACTTE

woe I juni DE TRADITIE VAN DE ONBEVANGEN BLtK
6.02 - r7.oo uur zeven jaar lang boog een groeple geinteresseerde n zonder formele opleiding

woe
r

ZEN IN

zich al jaren inspireren door het maatschappelijk engagement van de Amerikaanse zenleraar
Bernie classman.zo richtte sangha-lid Michel Dubois de organisatie L'un est l'autre op, die
verschillende sociale projecten ondersteunt. Een daarvan is het wekelijks verzorgen van
maaltilden voor zo'n vierhonderd Parijse daklozen. Marlous Lazal reisde af naar parijs en
volgde tenzo willem en de andere leden van de Danasangha tijdens de voorbereid inge n.
Verder: De column van Veramitra.

Michel Dubois en Willem Bos

r

-

De Nederlandse tenzo (zenkok) Willem Bos vertrok twee en een half jaar geleden naar Parijs
om bij zijn lerares catherine cenno Pagds Roshi in de Danasangha te gaan wonen. Deze laat

6.o2

15

-

22

-

Jun, ,APANS LTEFDEUTERK tN LEIDEN

r7.oo uur

De N umata-leerstoel aan de Universiteit van Leiden, die jaarlijks door een andere vooraanstaande academicus wordt bekleed, is speciaal ingesteld voor de studie van het boeddhisme.
Bijzonder is dat de leerstoel volledig wordt gefinancierd door de familie Numata, een
puissant rijk Japans geslacht. Fred Gales sprak met de 'beheerder' van de leerstoel, de
japanoloog Prof. Boot, over het hoe en waarom van de unieke samenwerking tussen een
Nederlandse universiteit en Japanse fi lantropen.
ln de serie over het curriculum van de diverse boeddhistische centra in Nederland spreekt
Bert van Baar met Toet de Best, voorzitter van de Nederlandse tak van Lama Cangchen's
Global Peace Association, over hun benadering en de beoefening die er wordt onderricht.
Verder: de column van Nhut Quang Nguyen.

Jun, MONNIK VOOR EEN MAAND

r7.oo uur

KOA

T\

De jonge Thai Chinapat Chaichana is bestuurslid van de Thaise Tempel in Waalwijk. Hi.i
kwam als iongen van twaalf naar Nederland om hier bij zijn Nederlandse stiefvader en zijn
Thaise moeder te wonen en verloor daardoor zijn achtergrond uit het oog. Maar na verloop
van tijd herontdekte hij het boeddhisme en besloot terug naar Thailand te gaan om er een
maand als monnik te leven. Met Peter Meijwes blikt hij terug op die ervaring.
Koan-studie is een methode die in sommige zenscholen gebruikt wordt als oefenweg naar
Ontwaken. Een koan is geen irrationeel, onoplosbaar raadsel, maar een woord, een enkele
zin ofeen verhaal, naar aanleiding waarvan de leerling met betrekking tot de boeddhistische
leer tot'groot inzicht' komt. Marlous Lazal praat met Nico Tydeman over zijn laatste boek
Koan; Contemplatie op woorden en gebaren.
Verder: de column van Maarten Houtman.

woe 29 juni SAMTEN KARMAy OVER DZOGCHEN
t5'oz

-

t7.oo

uur

Samten Karmay is hoogleraar tibetologie aan de Sorbonne in Parijs en bekleedde onlangs de
Numata leerstoel aan de Universiteit van Leiden. Karmay is gespecialiseerd in de studie van
Dzogchen, zoals die bestaat in de Nyingma school van het Tibetaanse boeddhisme en in de
bcin-religie. Fred Gales sprak met hem over het ontstaan en de aard van Dzogchen en over
zijn levensloop: van monnik in Tibet tot hoogleraar in Parijs.
Verder: Het boeddabeeld van een zenboeddhiste in Leeuwarden.
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EXTRA RADIO-DOCU
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EEN GROTE DROOM
ZENBOEDDHISME

-

RE

BERT SCHIERBEEK EN HET

io-uitzending van Jacqueline Oskamp gaat het over de vraag hoe boeddhistisch Bert Schierbeek eigenliik was. Veel van ziin korte gedichten hebben een zenachtige kwaliteit, maar zelf wilde hif er nooit veel over kwiit. Toen hij op sterven lag, suggereerde zijn echtgenote dat hij als boeddhist beter met de dood zou kunnen omgaan. Ziin
bitse reactie:'lk w66t veel over het boeddhisme, maar ik ben geen boeddhistl' Oskamp wilde
weten hoe het precies zat met schierbeeks belangstelling voor het boeddhisme, en sprak met
mensen die hem goed hebben gekend. Haar documentaire bevat gesprekken met de dichters
ln deze extra

rad

Simon Vinkenoog en Cerrit Kouwenaar, beeldend kunstenaar Madelon Hooykaas en filosoof
Fons Elders.

zoMERSERIES BIJ DE BOS

INSTRUCTIES VOOR DE KOK

Bos ruim aandacht aan koken en eten als spirituele beoefening.
Zenkok Willem Bos heeft een tiental eenvoudige en zeer smakelijke recepten ontwikkeld die
vanaf zg juni om de week te horen zullen ziin. Zenleraar Meindert van den Heuvel zal tifdens
Deze zomer besteedt de

het koken een zenverhaal vertellen.
^ 3
t5 juni, aflevering t: De hoogste maaltiid. Vanuit het culinaire Parijs horen we Cenno RoshT
tenzo willem, zijn vrouw Miryam en de Franse Michel Dubois over de rituele zenmaaltiid
Oryoki, het belang van het koken voor anderen en het omwassen van de eetkom'
Alle recepten zijn na te lezen op www.boeddhistischeom roep.nl

De Zenkok op een Parijse morkt

DE HAAN, HET VARKEN EN DE SLANG

Het klassieke boeddhisme spreekt ook wel van 'drie vergiften' als oorzaak van het menselilk
lijden: Agressie (en afgeleiden zoals haat, afkeer, achterdocht, paranoia en wreedheid);
Begeerte (die zich kan uiten als hebzucht, verslaving, passie ofbezitsdrang);
Orwerschilligheid (onwetendheid, misleiding enz.). Alle drie ziin het gemoed stoestanden die
de geest vertroebelen en de mens het zicht ontnemen op de werkelilkheid. Symbolisch
worden deze emoties verbeeld door respectieveliik een haan, een varken en een slang, die
elkaar in de staart bijten.
In een serie rad io- reportages gaat Eelco Vijzelaar op zoek naar de alledaagse verschijningsvormen van deze vergiften, met de vraag hoe mensen ermee omgaan en hoe je ze eventueel

:tJli::"J:ilfJ":ffi il:fi ';::::1"fl*::t1i:;5:lt"'ITJ:l:T;;l;"i[i'f
waar het tweetal al doende tegen aanloopt.
De serie begint op 8iuni. Om de week is er een nieuwe aflevering'
BOS gaat verhuizen.
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DE GEZICHTEN VAN DE BOEDDHA
Tijdens de zomermaanden herhalen we het stemmenspel van Meino Zeillemaker over de
ontwikkeling van het boeddhisme, maar nu in een nabewerking van zes wekelijkse afleveringen. De stemmen zijn van Rick Nicolet, Nettie Blanken, Helmert woudenberg, Pamela
Koevoets en Dirk Croeneveld.
6 juli, deel r, over het leven van de Boeddha: 'Tussen begeerte en dood''
qjuli, deel2, over vrouwen en koningschap: 'De courtisane en de koning''
zo juli, deel3, over boeddhanatuur en woudheiligen: 'De bodhisattva en de woudheilige.'
z7 juli, deel4, over ch'an en zen: 'Je gezicht voordat je werd geboren''
j augustus, deel 5, over de siddha's: 'De storm in een bedompte kamer''
10 augustus, deel 6, over het moderne boeddhisme: 'Leven in de wereld '

EEN MANDALA VOL NATUUR

ln dit programmablad vindt u
informatie over de BOS en haar

Expositie Stoatsbosbeheer roept vtagen op

program ma's.

De eerste schreden van koningin Beatrix tijdens de opening van de tentoonstelling Wereld
Natuur Kunst, leidden naar het Aziatische interieur. 'Met een prachtig t9e-eeuws kamerI scherm van een waterval [...] adembenemend', aldus Matthijs Schouten, mede-sa men steller
2 van de expositie in de Amsterdamse Nieuwe Kerk, waar hij de koningin deze zomer
3 persoonlijk rondleidde. De tentoonstelling werd door Staatsbosbeheer ingericht met behulp
4 van het boek 'De natuur als beeld in religie, filosofie en kunst'. Hoogleraar ecologie,
fllosoof dn boeddhist Schouten schrijft hierin onder meer:
De natuur kent zichzelf niet als natuur. Wij mensen benoemen haar als zodanig. ln die
benoeming ligt een beeld besloten: ons beeld van de natuur.

INHOUD
Een mandala vol natu ur
Programma televisie
Programma radio

Verhuizing BOS

Metto soetra
'De toekomst van de natuur hangt sterk afvan hoe wij naar de natuur kiiken', vertelt
Matthijs Schouten tegen Marlous Lazal van BOSradio. 'En hoe wij onszelf in de natuur
plaatsen. Als beheerders of als co-existenten.' De verslaggeefster loopt met hem over de
tentoonstelling, die in de vorm van een mandala vol kunstschatten het natuurbeeld van vier
culturen weergeeft: het Westen, de lslam, Azi€ en de inheemse volkeren. Evenals de konin'
gin leidde de professor haar door zijn lievelingspoort Azid naar, zoals hij verrukt constateert, 'een van de mooiste teksten van de hele tentoonstelling', de Metta soetra die begint
met'. moge alle wezens gelukkig en veilig ziin en mogen ze van heil venuld ziin. lmpliciet is dit,
volgens Schouten, ook een natuurbeeld, omdat het gaat over alle levende wezens. 'Hier in
het Westen gaan wij op minder respectvolle wiize om met niet-menselijke schepselen.'
Oude Aziatische en inheemse culturen zien de mens als onderdeel van de natuur, terwijl in
de westerse samenleving de natuur, door Cod gegeven, in dienst van de mens staat.
'Theologen beweren zelfs dat eb en vloed alleen bestaan om onze schepen beter de haven
in en uit te leiden. De huidige wereldwijde problemen met de natuur komen voort uit dit
nutsdenken,'zegt Matthijs Schouten. Hij hoopt met de getoonde verschillen de discussie
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Atelier' zendt op zondag
zE augustus om 21.oo uur een
portrct uit van BOSdirectaur
Babelh M, VanLoo,

Op zr september wordt om 4.Sl
uur op Ned 3 'Ziezoo' van Joe
Bleumet vertoond.
Deze examenfilm is onder
eindredactie van de BOS tot
stand gekomen.
'Ziezoo' gaat over drie kinderen
die rond de Nieuwmarkt in
Amsterdam wonen. Synoniem
aan de boeddhistische
aanbeveling met aandacht te
leven in het'hier en nu' nemen
zij de kijker mee (met een fantasierijke blik op de wereld).
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Maar de natuurervaring die je in Europa kunt hebben, verschilt niet wezenliik van die in
Azid', reageert Madelon Hooykaas, van wie de BOS deze maand de film 'Re:vision' uitzendt.
Een grote boom speelt hierin de hoofdrol. De filmmaakster, tevens beeldend kunstenaar,
wijst op de 'enorme invloed van met name het zenboeddhisme op de westerse kunst'. Voor
haar film llet zij zich inspireren door een poEtische tekst van zenmeester Thich Nhat Hanh
over het'inter-zijn', de onderlinge afhankelilkheid van de dingen.
'Met aandacht kijken naar de wereld om je heen, dieper kijken, laat zien dat niets op zich"
zelf bestaat,' legt Hooykaas uit. 'Neem een vel papier, wat zit daar allemaal in) De boom,
het hout, de zonneschijn, de regen [...]. En als je dieper kiikt, zlt je zelf ook in dat papier.'
De filmmaker hoopt deze visie van aandacht met haar film op de kijker over te brengen.
'Wanneer le voelt dat je deel bent van de dingen, word je je bewust van de gevolgen van ie
handelen. Hopelijk leidt dat tot een andere wereld, met meer comPassie en bewuster leven,
ook op het gebied van de ecologie.'
Petro Hunsche

De BOS laat in het nieuwe seizoen twee tv-ptogtamma's zien over het boeddhistische
principe van onderlinge afhonkelijkheid tussen mens en natuur. Na'Re:vision', een
kunstenoarsvisie, te zien op z5 september, volgt in oktobq 'Vingers die wlizen noar de
maan'. Deze BOsdocumentaire is gebaseerd op de tentoonstelling wereld Natuut Kunst
die nog tot en met 4 oktober te zien is in de Nieuwe Kerk in Amsterdam.
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eindredactie: Bobeth M. vanLoo

AIII aankondigingen zijn onder voorbehoud. Zie voor actuele informatie:
www.boeddhistischeo mroep. nl of op de dag van urtzending Teletekstpagina zjj.
Uitzending gemist? Bijna alle programma's van de Boeddhistische Omroep kunt u na uitzending
nog een keer bekijken via: www.boeddhistischeom roep. nl.

zon 11 sept DISCIPLINE ALS SPIEGEL
]4.oo uur, NED I
herholing zat 17 sept
09.JO uur, NED r

Cilia Roell, AurClie von Beuningen,
Hetmonce Verloop (nagesprek met de
d

Ceorge Schouten / Met: Christine Feldman e.a. / Lenge 3o min.
jonge
Een
Nederlandse vrouw komt in Nepal in aanraking met meditatie en neemt jaren later
twee vriendinnen mee naar een stilte-retraite in Drenthe. Een van de vriendinnen trekt een
vergelijking met de haar bekende trainingskampen voor tennis. Ook hier vergt loslaten met
de.juiste concentratie, naar haar gevoel, dezelfde discipline.
Christine Feldman begeleidt deze Vipassana week. Zij onderwijst meditatie sinds r976 en is
mede-oprichter van het vermaarde retra itecentru m, het Caia House, in Engeland, een druk
bezocht meditatie-oord. Feldman is een van de bekendste Vipa ssan a-med itatie lera ren in het
Westen. Zij schreef boeken als 'De weg naar binnen', waarvan de Nederlandse vertaling
onlangs uitkwam.
De documentaire laat zien hoe Feldman door de deelnemers wordt gewaardeerd vanwege
haar praktische en humorvolle aanpak. Een maand later blijkt de retraite nog door te werken.
De tennister wordt zich steeds meer bewust van de onrust in haar hoofd, maar kan daar
Reg e:

het eerst zinnig mee omgaan.

rie)

zon 25 sept
r4.oo uur, NED l
herhaling zat 1 okt
o9.3O uur, NED l

Re:vision

R

5
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Realisatie: Madelon Hooykaas en Elsa Stansfield / Cer'nspireerd door een tekst van Thich Nhat
Hanh / Lengte: 3o min.
We zijn mensen, maor we zijn meer dan mensen, ben je slechts een mens? Of ook tegeltjkenijd
een boom en een rots? Je hoeft alleen dieper te kijken om te ontdekken datje een mens bent en
tegelijkertijd een rots en een boom.
Dit fragment uit een tekst van de zenmonnik Thich Nhat Hanh is het begin van een filmische
speurtocht naar de intieme en eindeloze afhankelijkheid van de dingen in het bestaan. De
camera leidt de kijker langs de woekerende wortels en takken van een grote boom, als een
oefening in aandacht. Momenten bundelen zich tot stilstaan en dingen vallen uiteen tot een
n ieuwe samen stelling.
De muziek voor deze kunstzinnige BOSproductie werd speciaal gecomponeerd door FrancesMarie Uitti (de vermaarde musicus waarvoor grote hedendaagse componisten muziek
schreven omdat zij met twee bogen tegelijkertijd cello kan spelen). Uitti beoefent zelf ook het
boeddhisme. Samen met de podtische beelden van kleurrijke elementen uit de natuur,
ontstaat een levend voorbeeld van de leer van het 'inter-zi.jn'. De boom dient hierbij als I
leitmotief van eenheid in ve rsche iden heid. Hij lijkt de wereld te omvatten, maar toch wordt
de boom langzaam maar zeker door de ki.jker in zichzelf gedragen.

don zg sept DEACON OF DEATH
23.OO

U

Ur,

NED t

datum herholing nog niet bekend

Theory Chan en Sok Chea

Regie: Jan van den Berg en Willem van de Put

/ Met: Sok Chea, Theary Chan , Karoby e.a.
gte 5o min.
De wreedheden die Sok Chea als kind meemaakte tijdens het bewind van Pol Pot in
Cambodja achtervolgen haar tot op de dag van vandaag. Ze is dan ook geschokt als ze
Karoby, de man die ze verantwoorde lijk acht voor martelprakti.jken en de dood van een groot
deel van haar familie, weer tegenkomt.
De aangrijpende fllm 'Deacon of Death', op zoek naar recht in hedendaags Cambodja, staat
niet voor niets in de avond geprogrammeerd.
Deze co-productie van DRSfilm en de Boeddhistische Omroep won het Couden Kalf zoo4
voor beste lange documentaire. Het is een fenomenaal miniatuurportret van de
Cambodjaanse cultuur die onder invloed van karma, de wetmatigheid van oorzaak en gevolg
in de boeddhistische leer, in staat is tot vergeving in plaats van vergelding. Samen met haar
voortvarende vriendin Theary Chan verzamelt Sok Chea informatie over Karoby en gaat de
Len

co
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Achterbandag Boeddhistische Omroep Stichting,

10

juni 2005

'BOS kan boeddhistische kijk op vragen des levens verduideliiken.'
Moet je boeddhist zijn om voor de Boeddhistische Omroep Stichting (BOS) te mogen werken?
Kan de muziek bij radioreportages ook anders? En kan boeddhisme niet bij uitstek

actualiteiten wijzer en rustiger brengen? Dit waren slechts enkele van de talriike vragen en
opmerkingen die de ge€ngageerde leden van de BOS tijdens de achterbandag, 10 juni, op de
programmamakers afvuurden.
De Boeddhistische Omroep Stichting neemt een unieke positie in binnen het medialandschap. Hoewel
er sooftgelijke initiatieven zijn in het buitenland, bestaat nergens ter wereld een omroep die haar

programma's expliciet vormgeeft vanuit een boeddhistisch uitgangspunt. Deze positie schept
verplichtingen. De vraag is echter: hoe worden die verplichtingen gedefinieerd en programmatisch

O

ingevuld?
Dit thema stond centraal tijdens de workshop waarin de BOS haar zeer betrokken achterban

ontmoette. De leden kregen hier de kans vragen te stellen over het reilen en zeilen van de BOS in het
Nederlandse medialandschap en mee te denken over de koers die de omroepstichting voor de

toekomsl kan kiezen. 'Waar staat de BOS temidden van de andere, grote omroepen? Op wie moeten
de programma's van de BOS zich richten? En hoe kan de kwaliteit van de programma's verder
verbeterd worden?' Dit waren slechts enkele vragen die naar voren kwamen.
Buim zestig betrokkenen hadden zich voor de workshop aangemeld en zij trotfen elkaar in societeit
Felix Meritis te Amsterdam. ln drie discussiegroepen, onder leiding van Alexander Oey (tv), Julliette
Panman (bestuur) en Fred Gales (radio), kwamen nog meer thema's naar voren als: 'hoe kan de
bereikbaarheid van de programma's verbeterd worden? Wat wordt de rol van internet voor
toekomstige uitzendingen?' De vragen werden in toerbeurt beanlwoord door Jean-Karel Hylkema,
(voorzitter bestuur) Ton Maas (eindredacteur radio) en Babeth VanLoo (directeur / tv). Maar ook de
deelnemers zelf bewezen niet onvoorbereid naar de workshop gekomen te zijn en kwamen volop met

eigen ideedn.
Meerwaarde boeddhisme
Welke invalshoek moeten de BOSprogramma's kiezen? Kunnen zij de meerwaarde van het
boeddhisme binnen het westerse gedachtegoed verkondigen? Sommige aanwezigen vinden dat de
BOS dient te streven naar het aanreiken van een leidraad voor dagelijks handelen, geinspireerd op
het boeddhisme. Anderen willen luist de verschillen binnen het boeddhisme zelf als uitgangspunt van
de BOSprogrammering nemen. Er is immers nog zoveel onbekend over de vele boeddhistische
rituelen en filosofieEn. Uitleg en educatie hierover zouden de programma's van de BOS niet misstaan,
aldus de discussie.
Maar volgens velen kunnen beide invalshoeken boeiende programma's opleveren. De actualiteit biedt
daarbij steeds verrassend thema's: hoe gaat een boeddhist om met de moord op Theo van Gogh en
de ontstane spanningen in de Nederlandse samenleving? Bij het behandelen van zulke thema's
kunnen vraagstukken over dood, hoop, liefde, haat en jaloezie op een natuurlijke wijze aan het licht
worden gebracht en kan de BOS de boeddhistische kijk op deze vragen des levens verduidelilken.

Meer marketing
Alle discussiegroepen erkenden dat de programma's van de BOS zeer gewaardeerd ziin. Men ervaart
echter'de vindbaarheid' van de BOS als een probleem. Vooral met het vinden van de radiouitzendingen op747AM hebben de luisteraars moeite. ln dit kader vroegen de deelnemers zich af of
de BOS wel voldoende aan marketing doet om deze herkenbaarheid en vindbaarheid te vergroten.
Een uitgekiend marketingplan zou, volgens sommigen, wenselijk zijn. Helaas beschikken de

omroepen niet structureel over een marketingbudget die de hoge kosten van reclame dekt en vooral
de kleinere omroepen krijgen hierdoor onvoldoende aandachl.
De BOS laat op dit moment de Universiteit van Amsterdam (UvA) onderzoek uitvoeren naar de
beleving van boeddhisme in Nederland en de rol van de BOS en haar programmering hierin. De
gegevens over aantallen luisteraars en kijkers en hoeveel mensen hiervan boeddhist ziin, zullen als
uitgangspunt voor de marketing dienen. Maar ook kwalitatieve gegevens zullen een rol spelen en
uitmonden in een concrete marketingcampagne. Vooral de publiekswensen ten aanzien van de BOS

zijn hierin van belang.
Vooruitlopend op de uitslag van het ondeaoek van de UvA is duidelijk dat internel in de toekomst als
medium steeds belangrijker wordt. Met het inlernet wordt het mogelijk de drie boeddhistische
hoofdstromen in Nederland (Theravada, de ZenlCh'an en Tibetaans boeddhisme) beter te benaderen.
Maar belangrijker is dat hiermee de jeugd beter binnen bereik komt. Met internet kunnen programma's
uit de eigen landen toegankelijk gemaakt worden en doelgroepen specifiek worden bediend.

Herverdeling zendtijd
Door nieuwe richtlijnen van het Commissariaat van de Media is binnen de zeven bestaande 39f-

omroepen (religieus en levensbeschouwelijk) een adequatere verdeling van de zendtijd tot stand
gekomen.
Babeth VanLoo verwoordde de uitdagingen waar de BOS de komende tijd voor staat. De algelopen

jaren richtte de omroepstichting zich voornamelijk op de kwaliteit van de programma's. Met de
toekomstige zendtijduitbreidingen op radio en televisie koml er meer aandacht voor het neerzetten
van de organisatie en haar imago.
De BOS gaat in de komende drie jaar in drie stappen van 13 uur naar 25 uur televisie en van 52 naar
78 uur radio. Hierbij nemen ook de beschikbare programmagelden in verhouding toe. De verdeling is
gebaseerd op ontwikkelingen in de samenleving en de heziene telling van mensen die zich met de

diverse religies en levensbeschouwelijke stromingen verwant voelen. Criteria die voor de telling van
boeddhisten toegepast zijn bestaan uit o.a. het ouder ziln dan 16 jaar en het hebben van een
daadwerkelilke boeddhistische afriniteit. 250.000 mensen voldoen hieraan. Als de criteria voor
linanciele ondersteuning en daadwerkelijke binding met een centrum niet zouden gelden zijn er
450.000 mensen in nederland met een

atf initeit

voor het boeddhisme.

'ls er geen rol voor de BOS weggelegd om programmamakers op te leiden in het maken van
boeddhistische programma's?" was de vraag in een van de drie discussiegroepen. En: 'hoe staat het
met het bereiken van een kleine maar belangrijke doelgroep: de Chinese boeddhisten?' Zo ging de
discussie nog tot laat in de avond, onder het atsluitende drankje, enthousiast door.

RAD lO

BOS

eindredoctie: Ton Moas

Alle aankondigingen zijn onder voorbehoud. Zie voor actuele informatie:
www.boeddhistischeomroep.nl of op de dag van uitzending ook Teletekstpagina's z5o e.v.
l.)itzending gemist? Byna alle programma's van de BOS kunt u na uitzending nog een keer
b el u isteren vi a: www. boed d histischeo m roe p. nl
Het radioprogramma is te onlvangen via de frequentie 747 AM of via de kabel. Radio 747 kunt u
ook online beluisteren via: portal.om roep. nl/radio /747am.
Vanafseptember heefi de BOS zowel op woensdogmiddag als op zondagavond een radio-programma.
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zon 4 sept WAAR IS DE PANCH EN LAMA}
-

2O.OO uur, DE l\,IIDDENWEG

JlyTicket for

Tibet

onder de titel 'Beijing no. 5'.

woe 7 sept
15.o2

-

Deze maand zal China voor het eerst sinds r 996 verschijnen voor het VN-comitd voor de
Rechten van het Kind om verantwoording afte leggen voor de kin derrechten s ituatie in het
land. Een van de agendapunten is de situatie van de Tibetaanse Panchen Lama, die tien jaar
geleden door de Chlnese overheid werd ontvoerd en van wie sindsdien taal noch teken is
vernomen. Dat deze zaak nu serieus wordt genomen, is mede te danken aan de inspanningen van de lnternational Campaign for Tibet en de Nederlandse Tibet Support Croep die op
z8 augustus het popfestival 'Ticket for TibeN' organiseerde. Marlous Lazal sprak o.a. met
Tsering lampa van de lCT, en met rapper Def P, die speciaal voor de actie een nummer
opnam. De geluidsfragmenten zijn afkomstig uit een soundscape dat zij eerder maakte

17.oo uur,

REFLEcflES

EEN T!BETAANSE SCHATVAAS IN AMSTERDAMSE
GROND
Op 3 september wordt in Amsterdam het Shambhala Meditatie Centrum feestelijk heropend
na een verbouwing volgens de principes van Feng Shui. Eelco Vijzelaar maakt een rePortage
van de ceremonie, waarbij een 'schatvaas' in de tuin van het centrum wordt geplant; een
oude Tibetaanse gewoonte om de aarde te zegenen.
De Nederlander Khunangkaro is ruim tien jaar actief als monnik in Thailand, waar hii onder
meer meditatieles geeft aan buitenlanders in vakantieoorden. Fred Gales vroeg hem waarom
hij monnik is geworden en het ook is gebleven.
'Het is makkelijk om feest te vieren als er iets te vieren is, maar het is moeilijker en tegelijk
belangrijker om elk ogenblik opnieuw het potentieel van het leven te zien. Daarom vier ik
graag feest als er niets te vieren valt.' Dat schrijft zenleraar Bernie Classman in zijn boek
Aanwijzingen voor de kok. Tenzo Willem bereidt een feestmaal met Japanse temPura:
gefrltuurde groenten met een dipsaus.
Verder: de column van Varamitra.

Khunangkaro

o

zon 11 sept ALS lE lE MOND DICHT HOUDT, BEN JE ZO GOED
r 9.3 o - 2o.oo uur, DE I\,IIDDENWEC ALS DOOD

De Tibetaanse zangeres Namgyal Lhamo was al heel jong de ster van de Tibetaanse opera in
ballingschap. Ze studeerde aan het Tibetan lnstitute for Performing Arts (TIPA) in
Dharamsala en maakte tournees door AziE, de Verenigde Staten en Europa. Sinds r979
woont en werkt ze in Nederland. Op dit moment werkt ze aan een derde cd waarvoor ze ook
een aantal protestliederen opneemt. Marlous Lazal sprak met haar over het lied als geweldloos wapen, de zingende nonnen uit de Drapchi Prison in Tibet en over hoe zij zelfs in
Europa niet altijd vrij is om te zingen wat ze wil.

Nomgyal Lhamo

woe 14 sept DE TIBETAANSE BEOEFENING VAN CHOD
r

6.oz

-

Tenzin Wangyal
R

inpoch

e

r

7.oo uu r,

REFLECIIES

De beoefening van Chod is een van de manieren in het Tibetaans boeddhisme om zich voor
te bereiden op de dood en om de angst ervoor te overwinnen. Chdd vormt een onderdeel
van Dzogchen, de hoogste vorm van onderricht in het Tibetaans boeddhisme en betekent
letterlijk: 'doorsnijden', of 'lossnijden'. Door eenpuntige contemPlatie tracht men in de
natuurlijke staat van de geest te verblijven en alles los te sni.iden wat er in de geest opkomt.

Ook wordt er gewerkt met visualisaties.
De Ch6d-beoefening wordt toegelicht door Tenzin Wangyal Rinpoche, een bela n grijk
vertegenwoord iger van de Tibetaanse Bdntraditie in het westen.
ln de boekenrubriek bespreekt Nico Tydeman het boek De Boeddho in de wereld van de
lndiase auteur Pankaj Mishra, waarin Candhi wordt beschreven als de boedd ha van de

twintigste

eeuw.

Verder: de column van Jotika Hermsen

zon 18 sePt OUDE TRADITIES EN NIEUUUE GESCHIEDENIS
'r9.3O

-

20.OO uur, DE r\4IDDENWEC
Henk Blozer

woe 21 sePt
r6.02

Jewel Heort

- r7.oo uuI

REFLEcflES

NUm egen

De Leidse wetenschapper Henk Blezer kreeg in 2oo3 een 'VlDl-subsidie'van de Nederlandse
Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO). Deze subsidies ziin voorbehouden
aan onderzoekers die behoren tot de beste tien d twintig procent op hun vakgebied. Blezer is
Tibetoloog en gaat met het geld vijf jaar lang onderzoek doen naar de geschiedenis van het
Bon-geloof in Tibet. Fred Cales sprak met hem.

oRYOKT EN WARM ONTBI'TEN
Tijdens zenretraites wordt vaak ritueel gegeten. De maaltijd wordt opgediend in de zendo, er
worden sutra's gereciteerd en men eet uit kommen waarin ie 'net genoeg' krijgt opgediend.
Omdat een boterham met kaas zich moeilijk in een kom laat stoppen, wordt er vaak
ontbeten met pap, rijst of muesli. Tenzo Willem maakt een zoete ontbiitri,st en geeft een
recept voor zomermuesli.
Verder: een aflevering in onze serie over boeddhabeelden thuis, het curriculum van,fewel
Heart in Nijmegen en de column van Nhut Quang Nguyen.
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Een portret van de Belg Frank de Waele, die zich sinds de transmissie die hij op z3
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van Cenno Roshi, zenleraar mag noemen. Hi.l is al jarenlang nauw verbonden met het
van zenmeester Bernie Classman van de Zen Peacemaker Order.
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De weg naor leegte

Beeldend kunstenaar Roland Uijtdehaage heeft op dit moment een solotentoon stellin g in de
Stadsgalerie van Couda met als titel 'De weg naar leegte'. De ge€xposeerde werken zijn
geinspireerd door zijn ervaringen met zen. Voor de opening had Uijtdehaage zowel dominee
Kim van der Berg als een vertegenwoord iger van de Coudse moskee Nour, pater Michael
Herm en zenmeester Nico Tydeman uitgenodigd met de vraag om publiekelijk te reageren op
de kunstwerken. Aan Fred Gales vertelde hij wat hem bezielt en hoe zich dat vertaalt in zijn
kunst.
Verder: een bezoek aan boekhandel 'i(anusk6win ('op zoek naar innerlijke rust') in
Amsterdam - gespecialiseerd in boeddhisme en esoterie * en de column van Maarten
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BOS IS VERHUISD NAAR MEDIAPARK

Eerwoarde Meltavihari en Babeth
M.VonLoo bij de inwijding
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Vormgeving: Studio Josje Pollmonn, Amstcrdom
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De Boeddhistische Omroep is verhuisd naar het Mediapark in Hilversum. Met een
besprenkeling van het grote beeld van de vrouwelijke boeddha Kwan Yin in de gang van het
nieuwe kantoor, startte op een zonnige woensdagochtend in.luli het inwijdingsritueel
waarmee alle nieuwe werkruimten werden gereinigd. De Eerwaarde Mettavihari, hoofd van de
Thais-boeddhistische Wat Buddhavihara, leidde vervolgens een kwartier vipas sa na-med itatie
en voorzag daarna alle BOSmedewerkers van een gezegend armkoordje.
De inrichting van de nieuwe ruimten is nog steeds gaande. Op dezelfde verdieping van het
Filmgebouw op het Mediapark zit de Nederlandse Moslim Omroep (NMO) en de Joodse
O m roep.
Staats secreta ris Medy van der Laan van Cultuur zal in september de officiEle opening
verrichten. Dit markeert ook de ingang van de tweede co ncess ieperiode van vijf jaar voor de
BOS. Voor alle omroepen zal het een en ander veranderen na het politieke besluit over de
toekomst van de Publieke Omroep.

