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heet het bedrijf van Alice Helenklaken dat openbare ruimten ontwerpt'
,Rust en dynamiek bestaan naast elkaar; de menseliike maat is altiid
2 De naam zegt het al.
van haar website. De weldadige kalmte
3,4 voelbaar en herkenbaar,' meldt de introductiepagina
van de website (www.landschap.nl) af met
4 van een klaarblijkeliik boeddhistische visie straalt
digitale natuurbeelden als regendruppels op het water en traag uitwaaierende visuele
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zi1 zelf ook, ze is van de boeddhistische visie doordesemt,'

vertelt Marlous

Lazal, die voor BOSradio met de beeldend kunstenares op pad ging. Naar het Kastanjeplein
stadsin Amsterdam waar Alice Helenklaken opgroeide en lange tijd bleef wonen. Een oud
onlangs
fs
m
eer
Oost/Watergraa
plein dat zij tot haar vreugde in opdracht van het Stadsdeel
kon herinrichten. crote gouden cirkels rond de eeuwenoude bomen benadrukken nu de
waardigheid van de natuur. Kinderen spelen er op de enorme stenen kastanjeschillen
midden op het plein, zelfs aan een troon voor de leraar is gedacht, 'En alles rnag er gewoon

z\jn, zowel een hondendrol als een edelsteen', zegt Marlous Lazal'

Gouden pogode

K

asta aje pl

e i

n Am slet

,ln een van haar brochures schreef Alice dat ze plekken een helende werking wilde geven
Een tijdle geleden kon zoiets nog helemaal niet, dat taalgebruik werd toen als veel te
zweverlg gezien. Maar ze heeft het toch gedaan. En kiik, de tijdgeest is nu met haar''
De kunstenares verwoordt met haar werk 'eigenlijk het gedachtengoed van de Boeddha,'
zegl zii zelf. Nader bekeken ziet Helenklaken haar beeldend werk vooral geinspireerd door
de-gouden pagode van de Birmese theravadatraditie in Engeland, die door haar leraar
Maithijs Schouten in Nederland wordt beoefend. Helenklaken:'De concentratie die de
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pagode uitstraalt, de echtheid, de puurheid van vormen en verhoudingen hebben beslist
eei uitwerking op de bezoeker. Die verhoudingen helpen de geest te ordenen en bevorderen
de concentratie. De invloed die dat op mii heeft, is een groot voorbeeld voor wat le met
vormgeving aan goeds voor mensen kan doen. ln miin werk voor de openbare ruimte vraag
Help je door je talenten
it< mi; altilJ af: hoe bepaalt de vormgeving het gedrag van mensenl

BOS een extra rad iodocu menta ire u it.

in te zetten om liefde en gezondheid in de wereld te brengenl'

'Het foto-album van A exandra'

Lhasa

bevestigt aan de hand van foto's
en fragmenten urt brieven de
meest avontuurliike ;aren uit het

lever van oe Franse orldekkrngsreizigster Alexa n d ra Dav d- N 6el.
Mocht u dit programma gemist
hebben, dan l<unt u deze - net als
onze andere urtzendingen alsnog beluisteren via de website
www.b oe d dhistisch eo mro eP. nl.
U kunt ook een cd van het

programma bestellen bii de BOS.

beste
lnvloed en wisselwerking van boeddhistische architectuur op de omgeving is nog het
(heilige
zichtbaar in Tibet waar hele steden, zoals Lhasa, het grondpatroon van de mandala
grondpatroon) van de tempel weergeven Radioverslaggeefster Jeanette Werkhoven
'Je praat over
interviewde Ymkje Repko, die een boek schrijft over Tibetaanse bouwkunst
gebeurt in
architectuur als er in de bouwstill een cultuur of visre tot uitdrukking komt. Dat
Tibet vanafde 7e eeuw pas echt rret de intrede van het boeddhisme,'vertelt Repko landschapsarchitecte en beoefenaar in de Sham bhala-traditie'
Kenmerkend voor de Tibetaanse bouwstijl, een mengsel met lndiase en Nepalese nvloeden, vindt zij de harmonie die huizen en tempels met de natuur vormen. De gebouwen
steen.
hebben taps toelopende muren. Van onderen ziln die veel dikker met dubbe e lagen
,Dat is vanwege de constructie nodig, maar maakt ook een zeer harmonieuze indruk" zegt de
je
is
landschapsarihrtecte.'Ze staan nameliik als een soort bergjes in het landschap Het alsof
op je meditatiekussen zit rnet een stevige onderkant en naaf boven toe opent het zich.'
Petra Hunsche

De interviews mei YmkJe

Repko

en

Alice Helenklaken worc)en uitgezonden tn hei radioprogamma

Reflecttes op rcsp. 11 en tS lttnuari zoo6 om t6.oe uur
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zon l Jon EAT YOUR ENEMY
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Regie: Eline Flipse

/ Met: Meester Ritsuke otake, Meester Li Yuan, fan Kallenbach, wim Keyl, Jan
Ceyteman, Vincent Vielvoye, Afaq Saleem, Humphrey Ludwig, mevrouw Wang/ Lengte: 60 min.
Geweld en het voorkomen ervan is een belangrijk thema in onze maatschappij. Agressie is
slecht, is de heersende mening, punt uit. Maar in feite weten wij ons met agressie geen raad.
Als we aan vechtsport denken, horen we bij wifze van spreken de doffe dreunen op getatoe6erde torso's, mannen die elkaar door dichtgeslagen ogen beloeren terwijl het bloed ze uit de
neus stroomt. Echter, vechtsport is veel meer dan het zojuist beschreven beeld.
ln 'Eat your Enemy'worden de diverse benaderingswijzen van de vechtsport in het westen en
het oosten belicht. De essentie van de film is filosofisch, maar vermomd als gevecht, niet
zozeer het gevecht met ie tegenstander, als wel met jezelf. 'Eat your Enemy' neemt de kijker
mee in een complexe wereld. De film wil amuseren en informeren, maar stelt ook vragen.

zat 7 jan TERUG NAAR VIETNAM - Thich Nhat Hanh keert terug no
joar

09.r 5 Uur, NED
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ballingschap

(herh.)
Met:
Thich Nhat Hanh, Sister Chang Kong e.a. / Lengte: Go min.
/
Tijdens de oorlog hielp zenleraar Thich Nhat Hanh Noord. en Zuid-Vietnamese slachtoffers.
Het geen partij willen kiezen maahe hem verdacht en hil moest Vietnam verlaten. Na lg jft
keert hij in 2oo5 voor het eerst terug. Honderd monniken en nonnen en tweehonderd lekJ
van over de hele wereld begeleiden hem tijdens deze drie maanden durende reis. Thich Nhat
Hanh probeert het boeddhisme nieuw leven in te blazen, maar de communistische autoriteiten gunnen hem weinig bewegingsvrijheid. De loopmeditatie met zijn imposante gevolg
dwars door het centrum van Hanoi dwingt echter respect af van de politie en de communistische regering.
Regie: Ceorge Schouten

Loopmeditatie in Honoi
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Regie:,lurgen Cude i.s.m. Jaap Verhoeven

/ Met: Agnes en Cees Bruining / Lengte: 3o min.
iets van het ruige (nacht)leven was cees Bruining vreemd. Hij was gek op vechtsporten,
speelde saxofoon in Amsterdamse caf6's, ging veel uit... z5.jaar geleden werd hii door het
hoofd geschoten. cees was in 66n klap blind, het was een wonder dat hij nog leefde. opeens
moest hij revalideren en leren zijn weg in het donker te vinden. Vaak had hij er geen zin meer
in. Toen hi.j weer eens in het ziekenhuis lag zei Agnes, zijn vrouw: ',ongen wat wil je nou, wil
je nog leven of niet)' Met haar hulp koos hij ervoor opnieuw te beginnen.
Cees had altijd al de gave van magnetiseren, dat was hem al eerder van pas gekomen in de
bokswereld. Nu werkt hij als masseur en magnetiseur in een blokhutje achter z'n huis.
onder ziin klanten bevinden zich topatleten. we zien hem onder andere aan het werk
een motorcoureur. cees gaat nog steeds regelmatig naar de sportschool om te worstelenl
weer was het Agnes die tegen hem zei: 'Het zou goed zijn ook eens te gaan mediteren, voor
het evenwicht.' De ontmoeting met een Tibetaanse boeddhistische leraar hielp hem van zijn
eeuwige hoofdpijn af. Cees heeft vooral baat bi.j de beoefening van visualisatie: 'Meditatie
geeft ruimte in je kop, je zit steeds maar tegen dat zwarte gat aan te kijken hd.'
N
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Cees Bruining

zon 29 jan CH RISTIN E LONGAKER
r4.o3 uur,
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herhaling zat 4 feb
o9.3O uur, NED

Christine Longaker
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Regie: Jurgen Cude i.s.m. ./aap Verhoeven

/

Lengte: 3o min.

Christine Longaker heeft de afgelopen twintig iaar wereldwijd vele workshops en seminars
gegeven over spiritualiteit en sterven s begeleid ing en is bekend als schrijfster van 'Het Licht
van Afscheid - hoop vinden in leven en sterven'. wat is dat eigenlijk, spirituele zorg voor
een stervende) ls sterven sbegeleid in g religiegebonden I Hebben mensen die zich niet
verbonden voelen met een religie ook spirituele zorg nodigl En hoe kunnen wij deze zorg
gevenl Tijdens een training in Nijmegen geeft christine Longaker een verhelderend perspec.
tief op deze vragen. Ze ontwikkelde de opleiding 'skills in hospice and palliative care' voor
het Naropa lnstitute in Boulder, colorado. Daarnaast is ze betrokken bij het opzetten van
een boeddhistisch hospice in lerland. Haar persoonlijke ervaring met het onderwerp deelt
Christine Longaker door te vertellen over het voortijdig verlies van haar eerste man, nu 27
jaar geleden. Christine is een bruggenbouwer: ze combineert haar eigen leven sgesch ieden is
en haar jarenlange ervaring met het hospice-werk met de spirituele principes van het
Tibetaans boeddhisme en andere religieuze tradities.
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Het Zenrequiem is een compositie voor tenor, bariton, koor en kamerorkest van de Belgische
componist Boudewijn Buckinx, Hij liet zich inspireren door belangrijke soetra's uit de zentraditie. ln dit programma van Jacqueline Oskamp kunt u luisteren naar delen uit het
Zenrequiem, voorzien van commentaar door de comPonist.

EFLECTIES

Een radioportret van de in zoor overleden Chileense neurobioloog en boeddhist Francisco
Varela. Willem van Weelden en Ton Maas sPraken met bioloog en essayist Arjen Mulder over

het belang van Varela's gedachtegoed.

zon I jan IATAKA-VERHALEN
19.3O

-

DE

2O.OO uur

M IDDENWEC

woe
-

6.o2

r

11 Jan
r7.oo uur
REFLECTIES

Ymkje Repko voor
Potalapaleis Lhasa

zon
'r

9.3O

15

-

DE

2O.OO uur
IDDENWEC

M

woe
16.o2

jan

18

-

Jataka-verhalen zijn een soort rabels ofsprookjes uit de boeddhistische canon, waarin in
verhaalvorm uitleg wordt gegeven aan allerlei leerstellingen en principes. En aantal van deze
verhalen is vertaald in het Nederlands. ln deze uitzending kunt u luisteren naar,atakaverhalen uit verschillende vertalingen.

TIBETAANSE BOUWKUNST
ymkje Repko is gespecialiseerd in de Tibetaanse bouwkunst, die ontstond in de tijd waarin
het boeddhisme in Tibet tot ontwikkeling kwam, rond de 8e eeuw. Ze raakte er zo door
geboeid, dat ze besloot tot het schrijven van een boek. Aan Jeanette Werkhoven vertelt ze
over de betekenis van de architectuur in de Tlbetaanse samenleving, over bouwstijlen,
gebruikte materialen, en over de symboliek van een aantal belangrijke gebouwen van Tibet.
ln de boekenrubriek bespreeh Nico Tydeman 'Kansen in de gevarenzone' van Peter
Sloterdijk, waarin deze bekende filosoof zijn visie op spiritualiteit uiteenzet.
Verder: de column van Varamitra.

BOEDDHTSTTSCHE MUZTEK UIT IAPAN

Van alle boeddhistische landen is in Japan de rituele muziek het best gedocumenteerd. ln de
loop der tijd zijn tientallen cd's en platen uitgebracht en vele boeken en artikelen gepubliceerd over dit onderwerp, niet alleen in het lapans maar ook in westerse talen. De boeddhistische muziekcultuur van Japan blijkt uiterst gevarieerd: van de snoeiharde percussie van
de Yama bush i-school en de gedragen S homyo-recitatie tot de verstilde Shakuhachi fluitmuziek van rondtrekkende zenmonniken. ook voor de moderne klassieke en de popmuziek
is het boeddhisme een belangrijke inspiratiebron.

jan RUSTPUNT IN OPENBARE

17.oo uut
REFLECTIES

Ontwerp van Alice Helenkloken

RUIMTE

Alice Helenklaken is beeldend kunstenares, ontwerpster van de openbare ruimte en boeddhiste. Ze realiseert Proiecten in stads- en dorpskernen, maar ook in het open landschap.
Daarbij probeert ze plekken te 'helen' door ze een bepaalde rust en verstilling mee te geven.
Haar idee is om mensen binnen het stadsgewoel een openheid te laten ervaren waarin ze
elkaar kunnen ontmoeten. Marlous Lazal nam haar mee naar een van haar stadsontwerpen
Cn naar de plek waar ze ter wereld kwam.
Edn van de minst begrepen aspecten van het boeddhisme is het onderscheid tussen positieve en storende emoties. Negatieve emoties staan een helder zicht op de dagelijkse realiteit
in de weg. Hoe kun je dergelijke stemmingen op een vruchtbare manier overstijgen) onder
de titel ,storing'voert Eelco vijzelaar er een serie gesprekken over met Dolly Hayn, die als
therapeut 6n boeddhiste weet hoe lastig deze vraag kan zijn.
Verder: de column van Jotika Hermsen.
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Stuart Daeis

De Amerikaanse singer-songwriter stuart Davis treedt al meer dan tien jaar op in Amerika en
Europa. De Minneopolis star Tribune schreefover hem: 'Not since Bob Dylan burst through has

Minnesota produced such a confident and creative songwriter and social observer.' Davis bren4
zijn cd's uit via het eigen boeddhistische label Dharmo Pop Records. Marlous Lazal bezocht een
van zijn optredens en sprak met hem over zijn laatste cd 'Bell" zijn zenleraar Dennis Genpo
Merzel Roshi en over het verband tussen popmuziek en Big Mind'
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Noud de Hoas

Psycholoog en psychotherapeut Noud de Haas is lid van de Stichting Boeddhisme en
Psychotheraple. Hij leverde een bijdrage aan de bundel 'Boeddhisme en Psychotherapie'.
Naast zijn therapeutische werk geeft De Haas trainingen bij organisaties en adviezen en
persoonlijke begeleiding aan mensen die zoeken naar een bewustere en gezondere manier
van werken en leven. Hi, vertelt hoe boeddhistische technieken op heel eenvoudige wijze
kunnen worden toegepast in het werk.
Verder: Peter Meijwes op bezoek bij een in Nederland levende boeddhist uit,lapan en de
column van Nhut Quang Nguyen.
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Nagarjuna wordt gezien als een van de belangrijkste filosofen van het boeddhisme. Hij werd
geboren in de tweede eeuw in Zuid-lndia, als zoon van een brahmaan. Hij was dus een
hindoe. Toch hield hij zich vooral bezig met het verklaren van boeddhistische teksten. Er
worden zo'n twaalf teksten aan Nagarjuna toegeschreven. Van groot belang is vooral zijn
uitleg van de filosofie van de leegte. ln deze uitzending bespreekt filosoof en sanskritoloog
Eric Hoogcarspel Nagarjuna's 'Crondregels van de filosofie van het midden', die door hem
uit het Sanskriet zijn vertaald.

RELIGIE HELPT SAMENLEVING STABILISEREN
Toegevoegde woarde BOS
'Onze uit vele levensbeschouwin gen en religies voortkomende omroepen, kunnen vanuit hun
eigenheid veel bijdragen aan de stabiliteit van onze samenleving. Daarvoor zou de Publieke
Omroep zijn eigen weg moeten gaan, onafhankelijk van wat de commerciEle omroepen
doen.'
Ondersteund door het rapport'Meer spiritualiteit in de Media' hield bestu u rsvoorzitter van
de BOS Jean Karel Hylkema tijdens de presentatie van dit grote pu blieksonderzoek in
december een sterk pleidooi voor de toegevoegde waarde die de BOS, samen met de andere
niet christelijke 39F-omroepen als de NMO, OHM en de Joodse Omroep aan de samenleving
kunnen bieden. Uit het rapport blijkt overduidelijk dat bij het publiek een enorme behoefte
bestaat aan zingeving en verdieping, dankzij en ondanks een toenemende aversie tegen
religie en de daarbij behorende instituties.

Spi

rituoliteit

Tijdens de presentatie in het Hilversumse Mediapark bleek ook dat het begrip'spiritualiteit'
vaagheid en verwarring kan zaaien. ledereen interpreteert het woord weer anders. Hylkema
zei zelfs dat hij persoonlijk het woord spiritualiteit niet meer zal gebruiken en alleen noCO
maar zal spreken van zingeving en verdieping. Programmadirecteur van de BOS Babeth VanLoo stelde echter vast dat religie en spiritualiteit wel degelijk bi,i elkaar horen. 'Voor ons
gaat de hertovering die op dit moment in de maatschappij plaatsvindt veel meer over het
verschil tussen godsdienst en religie. (...) Het boeddhisme onderscheidt zich juist van het
christendom omdat het godsbegrip als externe autoriteit niet wordt erkend, als schepper.'
Zi,l weet zich door het onderzoek gesterkt in de visie van de BOS dat je programma's vanuit
boeddhistisch inzicht alleen kunt maken onder leiding van professionals met eigen boeddhistische ervaring, omdat anders de christelijke cultuur toch sluipenderwijs binnenkomt.

Bereik achterbon
VanLoo zei zich te zullen beraden over de aanbevelingen van het rapport om te kifken hoe de
BOS de nieuwe Nederlanders die tot haar achterban behoren ook beter kan bereiken. Zij
bedoelde hiermee zowel de kijkers van de oorspronkelijk boeddhistische landen als de
westerse kijkers van christelijke origine die zich tot het boeddhisme voelen aangetrokken.
Ook de internetsite wil zij toegankelijker maken. 'Door aan te sluiten bij de warmere en rustgevende uitstraling die het boeddhisme voor mensen heeft.'

COLOFON
R.dacti.: Jolando

P.tru Hunsch.,

de

Jongc (cootdinati.),

Ton Moas, Bob.th

M. VonLoo

Vomg.ving: Sludio Josje Pollmann, Amst.tdam
Dtuk: Rupoto Afistetdom

Programmablad voor vrienden
van de BOS.

EEN BALANS TUSSEN OOST EN WEST

De t9-jarige Ling Rinpoche, een reincarnatie van een belangrijke leraar van de Dalai Lama,
bezocht onlangs Nederland op zijn eerste reis naar Europa. Onder het gehoor van de jonge
Een balans tussen oost en west 'I leraar bevonden zich opvallend veel luisteraars van lndonesische afkomst. De documentaire
Programma televisie
2 'Een geboren leraar' gaat vooral over Kyable Ling Chogtrul Rinpoche zelf en zijn nu al trefProgramma radio
3,4 zekere manier van lesgeven. Maar wie zitten er achter Kadam Chciling, de organisatie die dit
Het jaar van de vuur-hond
4 bijzondere bezoek naar Nederland haalde)

IN HOUD

Dogpo Rinpoche

Li Tho Tjoo en Liong Tjoa

ln de documentaire komen ze even aan het woord. Liang en zijn oudere zus Li Tho, kinderen van mevrouw Lan Tjoa, de oprichtster van Kadam Choling. BOSwijzer vroeg hen naar
hun relatie met het boeddhisme van hun ouders en wat hen daarin beweegt. Wat vinden ze
bijvoorbeeld van Ling Rinpochei Liang Tjoa vertelt hoe 'apart' hij het vond om met zo'n
jonge leraar als Kyabje Ling om te gaan. 'Je houding is een beetje informeel, je maakt veel
grapjes samen. Tegelijkertijd moet je proberen respect te tonen.'
Tijn moeder ontmoette in de jaren tachtig Dagpo Rinpoche, een gerealiseerde leraar van de
Tibetaans boeddhistische Gelugpa-school. Om deze leer voor zoveel mogelijk Nederlanders
dn lndonesidrs toegankeli.jk te maken richtte mevrouw Tjoa, samen met haar man en anderen, Kadam Ch6ling op. Sindsdien komen bij de familie regelmatig Tibetaans boeddhistische leraren over de vloer.

Vele moeders
Als jongste van het gezin Tjoa ontmoette Liang (25) veel van die leraren. Hij heeft al vanaf
zijn achtste jaar een sterke band met Dagpo Rinpoche, de leraar van ztjn moeder. 'Het was
voor mi.i toen heel normaal om naar de lessen te gaan. Het heeft me een bepaalde manier
van denken gegeven die mij heeft gevormd. lk heb natuurlijk nog wel dingen als jaloezie of

trots. Maar ik zal altijd proberen mensen niet te kwetsen.' Vanuit ditzelfde motief ging
Liang geneeskunde studeren. 'Je wilt iets goeds doen voor je vele moeders; volgens de
traditie is iedereen ooit je moeder geweest.'
De speelfilm '(The revenge of)
Milarepa'beleeft op het
Filmfestival Be rlijn zijn premidre.
Deze coproductie van de BO5,
geregisseerd door Neten Choling
Rinpoche, is gebaseerd op het
leven van de beroemde
Tibetaanse yogi en d ichter
Milarepa.
Hel I nternationale Fil mfestspiele
Berlin vindt plaats van 9 t/m
r9 februari. Meer informatie over
de film en het festival vindt u op

www.berlinole.de.

Ziin zus Li Tho (3o) is tandarts. Het boeddhistische principe van zo min mogelijk pijn
toebrengen past zij in haar werk toe door 'heel voorspelbaar te werk te gaan en alles uit te
leggen'. Zij verdiepte zich pas vanaf haar zze in de leer. Haar eerste liefde lag bij de viool.
'Als ik vroeger moest kiezen tussen een lezing en mijn orkest dan koos ik voor het orkest.
Dat is stukje bij beetje veranderd, nu is het omgekeerd.' Ook voor haar geldt Dagpo
Rinpoche als voornaamste leraar. 'Maar Ling Rinpoche is ook een van de leraren waar ik het
van moet hebben voor het ontvangen van de zuivere dharma. Gelukkig dat hij naar
Nederland is gekomen !'

Vertrouwen
Haar broer Liang heeft al sinds 1994 contact met de jonge Kyab.fe Ling Chogtrul Rinpoche.
'Het persoonlijke contact met de leraar is van groot belang, zodat hij adviezen kan geven
voor verandering. En ik kan hem ook van dienst zijn. ln het oosten is de spirituele traditie
veel meer gebaseerd op vertrouwen en toevlucht. ln het westen wordt een leraar eerst
kritisch bekeken. Dat is op zich goed. Leraren van zijn kaliber zi.jn toch wel in staat mensen
van heel verschillende typen onderricht te geven.' Die analytische en realistische blik van
het westen vormt met de visie van respect uit het oosten, 'een hele mooie combi', vindt
Liang Tjoa. 'Mijn zus en ik hebben geprobeerd dat in balans te brengen.'
Petra Hunsche

ln verband met uitzending van de Davis Cup en het ABN-AMRO Tennistoernooi op resp. tz en z6
februari is de uitzending van 'Ceboren leraar' uitgesteld naor maort 2006.
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wereldwiid vele workshops en seminars
Christine Longaker heeft de afgelopen twintig
gegeven over spiritualiteit en stervensbegeleiding en is bekend als schri.ifster van 'Het Licht
Regie: Jurgen Cude i,s.m. Jaap Verhoeven
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van Afscheid - hoop vinden in leven en sterven'.
Wat is dat eigenlijk, spirituele zorg voot een stervende) ls sterven s begeleid ing religiegebonden) Hebben mensen die zich niet verbonden voelen met een religie ook spirituele zorg
nodig) En hoe kunnen wij deze zorg gevenl Tijdens een training in Niimegen geeft christine
Longaker een verhelderend perspectiefop deze vragen.
Christine Longaker
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Met: jue Cheng, de bewoners van de berg Emei / Lengte: 3o min.
De film 'To the Land of Bliss', die vele priizen oP internationale festivals heeft gewonnen, is
een intiem portret over leven en sterven bi.i de Chinese Zuiver Land Boeddhisten.
'Waar gaan wii naar toe na onze doodl' Met deze vraag in gedachte ging Wen-iie Qin filmmaker en doctor in de theologie - terug naar de regio waar zij geboren is in ZuidwestChina, om de wederopkomst van het boeddhisme te bestuderen. Tijdens haar veldwerk o!
de heilige berg Emei overlildt er een monnik genaamd.lue Cheng. De mensen in de leef- gemeenschap rouwen om hun geliefde leraar en tegelijkertiid vieren ze feest. Zij komen
samen om het lichaam te begeleiden tijdens een vuurritueel en ze ziin getuige van het
vertrek van zijn bewustzijn als het de reis onderneemt naar een paradiis. Dit Paradiis staat
bekend bij de volgelingen van Amita Buddha als the Land of Bliss (het Gelukzalige Land), het
Regie: Wen-Jie Qin

/

Zu ivere Land.

De maakster toont het mysterie dat het Zuiver Land Boeddhisme omhult. ln de film zijn de
persoonlijke reis van de fllmmaker en de begrafenisrituelen van de leefgemeenschap met
elkaar verweven. De film geeft inzicht in het Zuiver Land Boeddhisme, een traditie met het
hoogste aantal volgelingen in het hedendaagse oost-Azie, maar waarvan in het westen nog
steeds weinig bekend is.

zon 26 frb WHEEL OF TIME
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Met: ZH de Dalai Lama, Ceshe Tenzin Dhargye, monniken van Namgyal
I\4onastery, Chungdak D. Koren, Dr. Manfred Klell, Madhurita Negi Anand, Lama Lhundup
Woeser, Takna Jigme Sangpo, Matthieu Ricard, Thupten Tsering Mukhimsar /
Lengte: 8o min.
De Kalachakra - Sanskriet voor 'het wiel van de tijd' - is een belangrijk boeddhistisch ritueel,
dat geheel in het teken staat van vrede en verdraagzaamheid. De ceremonie bestaat ult tien
dagen onderricht en instructie. Cedurende deze periode maken monniken met grote nauwkeurigheid een mandala van zand, die een innerlijke landkaart van het hele bestaan uitbeeldt.
Aan het eind van de tiendaagse wordt de mandala vernietigd en het zand uitgestrooid in een
stromende rivier, om uitdrukking te geven aan vergankeliikheid.
De Kalachakra vond in zooz plaats in Bodh Gaya (lndia, de plaats waar de historische
Boeddha tot verlichting kwam) en in Craz (Oostenrijk). De hele ceremonie werd geleid door
ZH de Dalai Lama. Tijdens de laatste drie dagen is er een initiatie, opdat de aanwezigen de
'Kalachakra-sadhana' - een vorm van meditatie, bestaande ult een mantra en het visualiseren van de Kalachakra - deze daarna zelf thuis kunnen beoefenen. Deze documentaire van
de vermaarde Duitse cineast Werner Herzog bevat exclusieve interviews met ZH de Dalai
Lama, nog nooit eerder vertoonde beelden van geheime rituelen en een uniek verslag van
een pelgrimstocht naar Kailash, de heilige berg van Tibet.
Regie: Werner Hozog
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De uitzendingen 'To the land of bliss' en 'Wheel of time', en de herhalingen hiervan, ztin vanwege
ten nis onder voarbehaud.
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Han de Wit signaleert dat onze samenleving steeds meer terecht komt in 'de fuik van de
georganiseerde hebzucht'. Hij is van mening dat mensen daar genoeg van beginnen te
krijgen en misschien juist daarom steeds meer belangstelling ontwikkelen voor het boeddhisme. Over die fuik en over hoe het boeddhisme daar een antwoord op kan geven, spreekt
hij met jeanette Werkhoven.
Verder: de tweede aflevering van 'storing', een serie van Dolly Hayn en Eelco Vijzelaar over
hoe je kunt omgaan met negatieve emoties. En de column van Varamitra.
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Het meest opvallende optreden op het festival 'Ticket for Tibet' was dat van de Tibetaanse
zanger Loten Namling met hardrockband De Heideroosjes. Eerder trad hij samen met een
Duits jazzensemble op voor de Dalai Lama in Berliln.
Namling groeide op in Dharamsala en woont sinds r989 in Zwitserland. Op zijn vijftiende
kreeg hij van zi)n ouders een dranynen (Tibetaanse luit) en leerde zichzelf begeleiden bij het
vertolken van authentieke Tibetaanse volksliedjes. Naast zijn muzikale activiteiten is Loten
Namling beeldend kunstenaar en cartoonist. Marlous Lazal praat met hem en laat ook een
aantal nog niet op cd verschenen stukken horen.

Namling
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Johan Tinge is leraar Vipassana-meditatie, maar de laatste laren is hij vooral actief op het

REFLECTIES

gebied van de aandachttraining. Dat is een in de Verenigde Staten ontwikkelde methode om
mensen te leren omgaan met stress, pijn, moeheid, burn-out, ziekte en andere gezondheidsklachten. Fred Cales spreekt met Tinge over zijn enthousrasme voor en ervaringen met deze
training en vraagt hem onder meer in hoeverre deze verwant is aan boeddhistische meditatietech

n ie ke

n.

ln de boekenrubriek bespreekt Nico Tydeman 'De grote weg naar het licht; een keuze uit de
literatuur van het Mahayana boeddhisme'. Dit standaardwerk verscheen onlangs in een
nieuwe, herziene druk. Mahayana leert dat het hoogste streven eruit bestaat de eigen bevrijding te verzaken en zich geheel te wijden aan de verlossing van alle levende wezens.
Verder de column van Jotika Hermsen.
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Heinrich Harrer en ZH de Dalai Lomq

Schrijver, ontdekkingsreiziger en alpinist Heinrich Harrer overleed op 7 ianuari van dit
op 93-jarige leeftijd in Oostenrijk. Hij werd bekend door zijn boek 'Zeven iaar in Tibet' uit
r954, dat enige tijd geleden ook verfilmd werd. Harrer schreefnog twintig andere boeken en
maakte veertig documentaires. ln r936 maakte hij deel uit van het Oostenriikse Olympische
skiteam en reisde in t939 naar Pakistan, om mee te doen aan de beklimming van de Nanga
Parbat. Na het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog werd hij door de Engelsen gevangen
gezeI, mear hij wist te ontkomen en vluchtte de Himalaya in. Na een barre tocht van bijna
twee jaar bereikte hij in r946 Lhasa. Daar woonde hii nog vijf jaar en sloot vriendschap met
de Dalai Lama, van wie hij een van de tutoren werd. Harrer heeft door zijn boek en zijn
foto's veel betekend voor het Tibetaanse volk en de Dalai Lama. Zij bleven tot het einde
goede vrienden.,eanette Werkhoven maakte dit radioportret.
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Voor onze 'consumentenrubriek' over het curriculum van boeddhistische centra in Nederland
en Belgi6 gaat Marlous Lazal op bezoek bij Centrum Croene Tara in Heiloo. Verder in deze
uitzending de derde aflevering van 'storing', een serie van Dolly Hayn en Eelco Viizelaar over
hoe je kunt omgaan met negatieve emoties. En de column van Nhut Quang Nguyen.
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ln deze tweede aflevering over door het boeddhisme geinspireerde
fapan aandacht
voor pelgrims, feesten, volksliederen, gecomponeerde muziek en de onderlinge muzikale beinvloeding van fapan en het westen. We leren dat de kabbelende klanken van de New Age in ]apan
ontstonden, dat keizerlijke hofmuziek ook in een tempel uitgevoerd kan worden en dat pelgrims
soms buitengewoon muzikaal kunnen zijn.

Vervolg rodio
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Hessel Posthuma is theoloog, maar hij heeft zich daarnaast verdiept in het Tibetaans boeddhisme, niet alleen in eigen land, maar ook bij het Nyingma lnstituut in de V.5. Aan de hand
van teksten voert hij de lezer door het landschap van christendom en boeddhisme. Hil
baseert zich daarbij vooral op bijbelverzen en teksten van Augustinus en Franciscus van
Assisi, die hij legt naast uitspraken van Sogyal Rinpoche (auteur van 'Het Tibetaanse Boek
van Leven en Sterven').
'Een harmonieuze omgeving die rust geeft en uitnodigt tot bezinning, tot meditatie.
Ongeacht ofaan die eenvoud nu een golvende.lapanse, een strak moderne ofeen tijdloos
klassieke draai wordt gegeven.'Aldus zentuinspecialist Pieter de Koning in gesprek met
lacq ueline Oskamp.

Verder: de column van Maarten Houtman
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Richard Wagner

Van componist Richard Wagner is bekend dat hij zich voor de libretto's van zijn muziekdra-

ma's vooral liet inspireren door de Germaanse mythologie. Veel minder bekend is dat ook
het boeddhisme een rol in zijn werk speelde. Hij was zelfs zo geinspireerd door de uitspraken van de Boeddha, dat hij werkte aan een boeddhistische opera, waarvoor hij echter alleen
de synopsis heeft voltooid. Toch zijn in andere werken van Wagner ook sporen van boeddhistisch denken te vinden, zoals in de opera'Parsifal'. Dit programma van leanette
1|
Werkhoven is gebaseerd op onderzoeken van Wolfgang Osthoff en Urs App, gepubliceerdoor het Museum Rietberg in Zirich.

HET IAAR VAN DE VUUR-HOND

Het boeddhistische nieuwjaar luidt voor zoo6 het jaar van de hond in. Een jaar dat volgens
de oosterse astrologie in het teken staat van idealisme, rechtvaa rd igheid, evenwicht en
harmonie, om maar een paar superlatieven te noemen. Tegelijkertijd draagt dit nieuwe.jaar
ook het element vuur in zijn karakter. 'En vuur betekent: drastisch, dramatisch, ook wel
agressief,' verklaart lan van Bolhuis, statisticus en geautoriseerd boeddhistisch leraar bij
S

h

am bha la.

Hoewel de volksmond over vuur-hond spreekt, staan elementen en dieren in de van
oorsprong Chinese astrologie altiid los van mekaar. 'Bovendien kijk je nooit naar een dier of
element apart, maar altijd in samenhang met andere. Een hond op zichzelf zegt niets, er is
alti.id een relatie.'
Wat heeft dit alles nu met boeddhisme te maken)
'Op zichzelf weinig', zegt Van Bolhuis. 'Maar in de Aziatische culturen zijn de dingen nif
gescheiden. Dus ook de astrologie heeft in het boeddhisme een betekenis. Waarbij is aangetekend dat ook hier die concepten leeg zijn. Het zi.jn slechts hulpmiddelen die je gebruikt,
bijvoorbeeld om te genezen.'
Net als de astrologie is ook de nieuwjaarstelling, die in het oosten per regio verschilt, meer
cu ltu u rgebonden. De vijf elementen, vuur, water, hout, metaal en aarde, vormen samen met
de twaalf dieren een cyclus. Zo zal de combinatie vuur-hond over 5o jaar weer verschijnen.
De zon-maankalender verschilt in gebruik. Zo vieren Chinezen en Japanners (ook de
Nederlandse zenboeddhisten) hun nieuwe jaar 47o3 op 29 januafi. De Tibetanen hanteren
een ingewikkelder kalender. Zij relateren de n ieuwjaa rsviering aan de kalender zoals geschreven in de Kalach a kra-ta ntra. Tibetaans nieuwjaar (2r33) valt dit jaar, ook voor de Nederlandse
centra, op z8 februari. 'En wat het extra ingewikkeld maakt', vertelt Van Bolhuis geamuseerd,
'is dat het nieuwjaar in het oosten begint met zonsopgang, die per plek steeds weer op

verschillende tijden plaatsvindt.'

CO LOFON
Redactie: Jolondo de Jonge (coiirdihatie),
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Programmablad voor vrienden
van de BOS.

EEN ROAD MOVIE GEFILMD IN BHUTAN

'Trovellers & Mogicians' opent speelfilmcyclus BOS

IN HOU D
uit Bhutant
Programma televisie
Een road movie

Programma rad io
M

ilarepa was een zoeker

Dzongsar Khyentse Rinpoche, in het westen beter bekend als de regisseur Khyentse Norbu,
kwam als r9-jarige monnik toevallig met film in aanraking. Onderweg naar college vanuit
2 het geisoleerde boeddhistische Himalaya-koninkrijk Bhutan, ving hij in een lndiaas treinsta),4 tion een glimp op van een Bollywood-serie op tv. Vlak daarna kreeg hij van een lndiase film"
4 regisseur zijn eerste lessen in fotografie. Zijn boeddhistische studie zette hij onverdroten
voort, maar zijn interesse in het medium fllm was voorgoed gewekt.
Tegenwoordig geeft Dzongzar lamyang Khyentse Rinpoche, een van de belangrijkste lama's
in de Tibetaanse traditie, dharmalessen over de hele wereld. Begin jaren negentig bracht
zijn vriendschap met de producer Jeremy Thomas hem in contact met de grote filmmaker
Bernardo Bertolucci, door Khyentse Norbu omschreven als'bijna mijn filmguru'. Een korte
opleiding aan de New York Film Academy volgde, waarna hij zijn eerste speelfilm 'The Cup'
maakte, die vele prijzen won en zijn naam in het westen vestigde.

Vluchtig

Travellers

&

Magicions

'Het leven is 66n grote bioscoop. De dingen die zich voordoen zijn even vluchtig en onwaar
als in de film. Dit is het enige dat een beoefenaar van de dharma (boeddhistische leer)
dient te begrijpen,' schrijft Dzongsar Khyentse Rinpoche in een essay voor de Amerikaanse
glossy Shambhala Sun (november zoo3).'We zullen altiid afgeleid worden, verleid door de
glorie en de schoonheid van deze wereld. Maar zodra we, al is het maar ddn seconde, zien
dat al deze verschijnselen niet de realiteit vormen, beginnen we een zeker vertrouwen te
ontwikkelen'.
Met een gemengde crew van westerse filmmakers en monniken keerde Khyentse Norbu
ruim vier jaar geleden terug naar zijn geboorteland Bhutan om zijn tweede speelfllm
'Travellers & Magicians' op te nemen. Action', schalde het door de hoge bergen van
Buthan. De nabije valleien echoden het woord terug en het filmen begon. Tashi, de knappe
jonge held, wordt door de oude Agay weggeleid van de afgelegen hut waarin deze zijn jonge
dochter voor de wereld verstopt. Het sprookje loopt in de film parallel aan het hoofdverhaal
waarin de pas afgestudeerde Dondup probeert te ontkomen aan een bestaan als notabele in
zijn geboortedorp.

Onbedorven
Trovellers & Magicians is de eerste van een speelfilmcyclus, waarvoor de BOS heeft gekozen

IO MAART
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TIBETAANSE
VOLKSOPSTAND:
Ook dit jaar organiseert de Tibet
Support Croep in Den Haag een
herdenking van de Tibetaanse
volksopstand. Kijk op de website
voor meer informatie:

www.tibet.n u

in het kader van de komende zendtilduitbreiding. Na eerdere BOS documentaires over de
modernisering van Bhutan biedt de speelfilm een prachtig gefilmd en gevoelig portret van
een unieke samenleving, die tot voor kort haar cultuur volledig gelsoleerd van de buitenwereld bewaarde. Cevraagd naar de mooiste scene uit de film noemt Khyentse Norbu de
ontmoeting van Dondup met de monnik.
En die is inderdaad meesterlijk. 'Het heeft geen zin om naar een lege weg te staren,' zegt
de monnik tegen een geagiteerde Dondup, die hem demonstratief de rug heeft toegekeerd,
nadat hij net de dagelijkse bus richting Amerika heeft gemist. 'Weet je, de Boedda zegt dat
hoop verdriet veroorzaakt'. En dan ontspint zich in het messcherp uitgelichte berglandschap in zangeng Dzongka, de offici6le taal van Bhutan, een komische dialoog. 's Avonds
schuift Dondup na herhaaldelijk aandringen toch maar aan bi.j het vuurtje van zijn
gestrande mede-reizigers.
De film is sproo kjes achtig, hier en daar echt spannend en zit vol boeddhistische wijsheden.
Cevraagd naar de ongebruikelijke combinatie van lama- en regisseurschap, benadrukt
Khyentse Norbu: 'Film is een medium en Boeddhisme is een wetenschap. Je kunt tegelijkerti.fd wetenschapper en filmmaker zijn.'
Petra Hunsche

zon 12 maaft TRAVELLERS & MAGICIANS
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in Bhutan)

Script & regie: Khyentse Norbu / Ceproduceerd door: Raymond Steiner & Malcolm Watson,
executive producer: Jeremy Thomas, director of photography: Alan Kozlowski, montage: John
Scott & Lisa-Anne Marie, Bhutan zoo3 / Lengte: r04 minuten
ln Bhutan, een boeddhistisch koninkrilk in het hart van de Himalaya, woont Dondup. Hi.i is
afgestudeerd aan de universiteit in de stad en werkt als regeringsfu nctiona ris in zijn landelijke geboortedorp. Hij kan echter niet genieten van ziin status als ambtenaar. Veel liever gaat
hij appels plukken ofafiuassen in de Verenigde Staten, in het land waar alles mogelijk is en je
rifkdom kunt worden. Hij verveelt zich in het dorpje en hij wil op avontuur. Dondup denkt
door weg te gaan elders zijn geluk te vinden.
Verlangend naar een ander en beter leven, begint hii aan zijn reis. Liftend door het prachtige
landschap van Bhutan, ontmoet hij een monnik en een appelverkoper. Samen reizen ze
verder en Dondup maakt kennis met een papiermaker en zijn beeldschoone dochter, Sonam.
Tijdens hun reis vertelt de monnik het verhaal van Tashi, een jonge boer, die ook kostte wat
kost zijn leven wil verbeteren. Tashi zag echter zijn plannen veranderen door een amoureuze
ontmoeting. Het verhaal van de monnik wordt verbeeld als een mysterieuze fabel over.
jaloezie en moord.
Deze fabel werkt door in het hoofd van Dondup. De reis zelf overschaduwt zijn bestemming
meer en meer, waardoor Dondup niet meer zo goed weet wat hij eigenlijk echt wil. ls het
gras echt groener aan de andere kant van de heuvelsl
De innemende hoofdrolspelers in Travellers & Mogicians zijn, net als in Khyentse Norbu's
debuut The Cup, amateurs. Achter de camera kreeg de regisseur en scenariosch rijver hulp
van een ervaren, internationale crew: director of photography Alan Kozlowski, editors John
Scott en Lisa-Anne Marie, executive producer Jeremy Thomas en producenten Raymond
Steiner en Malcolm Watson.
Trovellers & Mogicions is de eerste speelfilm die geheel is opgenomen in Bhutan en gesproken in het Dzongkha, de jonge ofticiEle taal van Bhutan.
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Kyabje Ling Rinpoche

Regie: Ceorge Schouten / Met Ling Chogtrul Rinpoche, Liang Tjoa, Lan Tjoa, Li Tho Tjoa, Atmadja
Tjiptobiantoro, Wim Mual, Hans van den Boogaert / Camera: Maarten Kramer, geluid: Jane
Snijder, montage: Sarah Domogala / Lengte:3o min.
De vroegere leraar van de Dalai Lama is gereincarneerd in de nu rg-jarige Kyabje Ling
Chogtrul Rinpoche. De jonge Rinpoche bracht onlangs tijdens ziin eerste reis naar het
westen een bezoek aan Amsterdam. Hans van de Boogaert, een gewezen monnik en vertaler
Tibetaans, kende de voorganger van Kyabje Ling Chogtrul Rinpoche. Hij ziet frappante getilkenissen en is vooral getroffen door de trefzekere manier van lesgeven van de jonge Ling
Rinpoche. Tijdens zijn dharmales onderwees Rinpoche het onvermijdelijke van het eindeloos
menselijk lifden. Van hieruit benadrukte hii het belang van de volle overgave aan een spiritueel gericht leven
De organisatie Kadam Chdling, met veel lndonesidrs in haar achterban, haalde Ling
Rinpoche naar Nederland. De organisatie probeert meer mensen, ook in lndonesi€, in
contact te brengen met het Tibetaans boeddhisme met als doel het leed in de wereld drageli.lker te maken. Ling Rinpoche oppert dat, hoe dan ook, het leed geleden moet worden. Zelfs
vroegtijdig uit het leven stappen helpt niet. Karmisch gezien moet dat direct met een
volgend lifdzaam leven weer bekocht worden.
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Aap! vertelt het verhaal over de ondeugende
snotaap Aap. Samen met de boeddhistische
monnik Tripitaka maakt hij een avontuurlijke
reis. Ze trekken vanuit China over de
Himalaya naar lndia, op zoek naar mysterieuze gebedsrollen. Tijdens hun tocht
worden ze bijna verslagen door boze geesten,
duivels en draken. Ze keren wijzer en wakkerder huiswaarts. Aap! is al honderden jaren

foto:9en van Duin ,^="n4 populair in heel oost-Azie.
De voorstelling wordt gespeeld door 35 leerlingen van het leugdtheaterh u is. Marlous
Lazal bezocht het uitverkochte jeugdtheater
De Krakeling in Amsterdam en sprak met
regisseur Theo Ham, acteurs en bezoekers.
Aap!-De reis naar het Westen is nog t/m 9
april te zien: www. jeugdtheaterh uis. n l.
Verder: aflevering 4 van de se(ie Storing
over hoe je kunt omgaan met negatieve
emoties - en de column van Varamitra.
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zon 5 maatt ATLAS, EEN OPERA VAN MEREDITH
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Meredith Monk is componist, choreograaf,
regisseur, filmmaker en beeldend kunstenaar.
ln haar composities is ze vaak zelf als zangeres tehoren; opvallend is daarbij haar gebruik
van bijzondere stemtechnieken, vaak afkomstig uit andere culturen. Zij wordt wel een
'magidr van de stem'genoemd. ln r993
schreefzif de drie uur durende open Atlas,
Meredith Monk gebaseerd op het leven en werk van boedd h iste en o ntdekkings reizigster Alexandra
David-Ndel (over wie bij de BOS in december
jl. een documentaire te horen was). Monk
kwam met het boeddhisme in aanraking, toen
ze in t974 Chogyam Trungpa ontmoette.
DE MIDDENWEG

aspect van'religieuze ervaring', dat bijna
altijd ten grondslag ligt aan de beslissing om
een spiritueel pad te begaan.
Verder: de column van Jotika Hermsen.
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zon t9 moort GESCHIEDENIS BOEDDHISME
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Al rond rSoo raakte het boeddhisme in het
westen bekend. Vanuit overzeese koloni6n
werden niet alleen allerlei kostbaarheden,
maar ook cultureel en religieus gedachtegoed
naar Europa meegebracht. ln Engeland
ontstond de Buddhist Society van I Christmas
Humphreys. ln Duitsland werd filosoof
Schopenhauer door het boeddhisme geinspireerd en vertaalde indoloog Max Mi.jller boed-

istische teksten; Eugine Burnoufdeed
hetzelfde in Frankrijk. Hoe verliep de kennismaking met het Boeddhisme in Nederland?
Jeanette Werkhoven sprak met Jacques den
Boer, die werkt aan een geschiedenis van het
boeddhisme in Nederland.
dh

jaarsfeest, tussen z8 februari en 4 maart, op
de eerste nieuwe maan volgens de Tibetaanse
kalender. Traditioneel worden op deze dag
versch illende rituelen uitgevoerd. De

De 5aeroe Poed.la

IN

r

Dit jaar valt Lo 5ar, het Tibetaanse nieuw-

Nederlandse stichting voor Tibetaanse
geneeskunde en het Maitreya lnstituut in
Amsterdam vierden Lo Sar op z8 februari,
met o.a. een Goeroe Poedja, een offerande
aan de spirituele meesters. Ter gelegenheid
van deze bijzondere viering speelde het carillon van de Westerkerk het Tibetaanse volkslied. Marlous Lazal maakte een reportage van
de feestelijkheden.
ln de boekenrubriek bespreekt Nico Tydeman
de roman Knielen op een bed violen van )an
Siebelink. Tydeman gaat vooral in op het

Annemiek Schrijver is werkzaam bij de IKON,

waar ze zowel radio- als televis iep rogram ma's
maakt. Ze kreeg bekendheid vanwege haar
persoonlifke opvatting over spiritualiteit minder zweverig en bovendien met veel
humor. Agnes Sommer bevroeg haar over haar
boeddhabeeld en kreeg verrassende antwoorden. Verder: aflevering 5 van onze serie
Annemiek Schri)ver
Storing, waarin Eelco Vijzelaar praat met Dolly
foto: Bettina Traos
Hayn, en de column van Nhut Quang Nguyen.

woe E moart LO SAR IN AMSTERDAM
'r

ROCK 'N ROLL
Onder de titel 'Zen & jazz & rock 'n roll'
schreefTim den Heijer voor Vorm & Leegte
een artikel over boeddhisme in de populaire
muziek. Hij bespreekt daarin onder meer
Leonard Cohen, the Beastie Boys en Herbie
Hancock. Ton Maas nodigde Tim uit voor een
studiogesprek en vroeg hem om wat voorbeelden mee te brengen.

woe 22 moatt HET WATERHUIS SPEELT MILAREPA
r

5.o2

R

r

7.oo u Simon woont in een grote stad. Het zou

EFLECTIES

RADIO
veruolg Pog

4

Rotterdam kunnen zijn, Parijs of Rome. Hij
zit in de gevangenis, want hij heeft een vrouw
vermoord. Door een verschijning of een
droom komen herinneringen naar boven van
een vorig leven. Dat dwingt hem zijn verhaal
te vertellen over besneeuwde bergen en een
verwoest dorp.
Hil waant zich Milarepa, een heilige uit de
Tibetaanse geschiedenis. Toen Milarepa nog

jong was en zijn vader stierf, beroofde zijn
oom hem van de erfenis. Milarepa nam wraak
en vermoordde zijn oom en d iens hele dorp.
Simon worstelt nog altijd met het thema
woede; hij moet bepalen waar hii staat ten
opzicht van het geweld in de samenleving. ln
deze uitzending een gesprek met regisseur
Roel Twijnstra en met hoofdrolspeler
N asrdin Dchar.
Verder: de column van Maarten Houtman.

zon 26 maort HET BOEDDHISTISCH GEHALTE VAN
r6.oz - r7.oo u M ON DR IAAN
REFLECTIES

Voramirra

'Je kunt allerlei parallellen trekken tussen het

leven van de Boeddha en dat van Mondriaan.
Ze hebben beiden een zoektocht afgelegd,
een worsteling doorgemaakt die ze uiteindelijk tot een oplossing brengt.' Varamitra is
leraar bif de Westerse Boeddhisten Orde en
loopt al een tijd rond met plannen om de
overeenkomsten tussen de verlichte mens en
de dwarse schilder nader uit te werken. ln

deze uitzending gaat hij met Eelco Vijzelaar
naar het Haags Gemeentemuseum en
staande naast het werk van Piet Mondriaan
licht hij toe wat hii bedoelt.

woe 29 maaft EEN INDONESISCHE BOEDDHISTE
19.30 - 2O.OO u IN NEDERLAND
DE MIDDEN'I?EC

lndonesid is het grootste moslimland ter
wereld. Toch staat het grootste boeddhistisch
bouwwerk ter wereld, de Borobudur, in
lndonesiE. Het land heeft een belangrijke rol
gespeeld bij de ontwikkeling van het
Tibetaans boeddhisme: rond het iaar 836
bracht de lndiase wijsgeer Atisha op uitnodiging van de Tibetaanse koning het boeddhisme opnieuw tot bloei in Tibet. Deze
Atisha heeft veel van zijn kennis en realisaties
te danken aan Serlingpa Survanadipva, zijf
leraar, die woonde op Sumatra of Java. Ook
in ons land leven lndonesische boeddhisten:
Peter Meijwes ging op bezoek bij Kiki Co.
Verder: aflevering 6 van de serie Storing.

MILAREPA ITAS EEN ZOEKER
'Milarepa was een zoeker, zoals wij allemaal. Maar hij heeft op zijn weg naar verlichting
ongelofelijke moeilijkheden moeten overwinnen', vertelt BOS radiomaakster Jeanette
Werkhoven. Haar eerste uitzending in een kleine serie belicht het verhaal van Milarepa zoals
dat gespeeld wordt door het Rotterdamse Jeugdtheater'Het Waterhuis'. De hoofdpersoon
Simon heeft net als de Tibetaanse heilige een moord gepleegd. Milarepa vermoordde zijn
oom en diens hele dorp met behulp van zwa rte magie en kreeg later spijt.
ln maart wordt de verlichting van Milarepa door boeddhisten gevierd. 'Er zitten ontzetterlT
veel interessante en eigentijdse thema's in het verhaal van deze heilige', vertelt V/erkhoven.
'De hebzucht van die oom bijvoorbeeld, die er met de erfenis vandoor gaat, wraak, egoisme,
on betrouwbaarheid, allemaal ook heel toepasselijk in deze tijd.' Haar volgende uitzendingen
belichten verschillende aspecten van de leer die Milarepa in ziin vele gezangen uitdroeg. Zo
is zij van plan de Tibetaanse med itatiemeester Khenpo Tsiiltrim Gyamtso te interviewen die
dit voorjaar voor het eerst het Amsterdamse Shambhala Meditatie Centrum aandoet. De
Khenpo staat bekend als 'De Milarepa van onze tijd' en net als Milarepa geeft hij vaak les via
doha's - spontane liederen die inzicht geven in de ware aard van ons bestaan.
De leraar van Milarepa, Marpa, liet hem drie keer een toren bouwen en weer afbreken tot hij
er bijna uitgeput bij neerviel. 'Een goeie leermeester brengt fe in contact met je eigen innerlijke leermeester,'verklaart Werkhoven. 'Dat heeft dan soms misschien extreme maatregelen
nodig. Vaak zijn het dezelfde beproevingen die zich in het leven herhalen en mensen zijn
geneigd zich daartegen te verzetten en ze te ontlopen. Dan is het de kunst om het leven als
leraar te zien. Ook in die zin kun je van Milarepa van alles leren'.

COLOFO

N

R.dactie: Pctto Hunsch., Ton Moos, Motc

Th.lot6n (coodinqtic), Bab.th M.

VonLoo

Vomgcaing: Srudio Josj. Pollhonh, Amsterdom

Dtuk: Ruporo Antstcrdam

Programmablad voor Vrienden
van de BOS.

SPOREN

IT H ET OOSTEN
vijf wereldreligies in zj londen

U

Treinreis langs

IN HOUD

Het is midden in de nacht. Dong Dang staat er in grote letters op het verlichte stationsgebouw aan de Vietn a mees-Ch inese grens. Elk moment kan de trein uit Beijing binnenProgramma
2 lopen. Alle passagiers zullen moeten uitstappen voor de paspoort- en bagagecontrole en
Programma
),4 filmmaker Rob Hof staat klaar om het allemaal op te nemen. Nu nog overheersen de
Omgaan met storende emoties 4 krekels ieder geluid. Op het perron slapen twee vrouwelijke spoorbeambtes met enorme
petten. Dan arriveert de trein. En als hij weer vertrekt zit de regisseur met crew aan boord.
Een ochtendlandschap van rijstvelden waarop boeren met typisch Vietnamese piramidehoedjes werken, trekt aan de camera voorbii. De conducteur heeft zijn pet rechtgezet en
vertelt dat Vietnamezen niet achterom kijken, alleen maar vooruit. In de'herenigingexpres'
naar het noorden, naar Saigon, is alle tijd voor ontmoetingen. Tussen Zuid- en
N oo rdvietn a mezen bijvoorbeeld. De reis van t8oo km, duurt 44 uur. ln die tijd leert Rob
Hof in dit door oorlog geteisterde land hoe ve rgevingsgezind een bevolking kan zijn.

Oosten
televisie
radio

Sporen uit het

t

Aziatisch clichd

Deel t yan Sporen
Viernam

uil hel Oosten:

het Oosten, een mon sterproductie die door vijf Nederlandse Publieke omroepen en de
Duitse ARD is gefinancierd en in de avonduren op Nederland r wordt uitgezonden. De film"
maker volgt een spoor over de globe van Vietnam, via Cambodja, Thailand, Birma, lndia,
Pakistan, lran en het Midden Oosten naar Turkije en Centraal Europa. Tijn treinreis voert
door z3 landen langs de vijf wereldreligies; boeddhisme, islam, hindoeisme, christendom en
jodendom. 'De trein leek me een ideale omgeving voor authentieke meningen over een
complex onderwerp', aldus Rob Hof . 'Zodra de locomotief zich in beweging zet, worden de
coup6, het balkon en de slaapwagen, vrijplaatsen voor gesprek en discussie.'

o

BOS ZOEKT
WEBREDACTEU

R

De BOS is per direct op zoek
naa r een professionele
webredacteur met aantoonbare
journal istieke en boeddhistische

achtergrond. De functie is op
freelance basis en voor r dag per
week. Uw schrifteliike reactie
voorzien van uw c.v. kunt u
sturen naar het postadres van
de BOS (zie pagina 4).
Tevens zijn wij op zoek naar

mensen uit onze allochtone
achterban
uit China, Vletnam
en Thailand - die biidragen willen
leveren aan de BOS-website. Ook
hiervoor zijn reacties welkom op

-

ons postad res.

Eerst is hij nog wantrouwend. 'Ligt het aan het clich6 van de zogenaamde Aziatische
mentaliteit, dat er altijd geglimlacht wordtl' Maar na diverse gesprekken raakt hif overtuigd:
het is de invloed van de boeddhistische cultuur op de Vietnamezen die maakt dat haat,
onderling of tegen de Amerikaanse vijand uit de 6o-er jaren, weinig wortel kan schieten.
Zoals de kersverse reisleidster Phang zegl: 'We zijn gewoon met de toekomst bezig.
ledereen hier leert Engels. Het verleden is niet vergeten, maar het is voorbij.'
De BOS bijt deze maand het spits af met de premidre van de dertiendelige serie Sporen uit

Anonieme intimiteit
tot vertro uwelijkh e id omdat reizigers anoniem zijn en dat kunnen blijven
als ze daar de voorkeur aan geven. Deze 'anonieme intimiteit' loopt als een fascinerende
rode draad door de films. Per nachttrein gaat de reis van Tay Ninh naar Saigon. De camera
glijdt langzaam over kris kras slapende lichamen en in hun slaap ontwapenende gezichten.
De filmmaker: 'lk vertrok naar het oosten met een beangstigend beeld, een scheiding
tussen wij en zij, die ik in Nederland, in onze Europese vesting en in de VS sinds rr
september zoot steeds meer proef. Leeft die scheiding daar ook zo als in onze westerse
wereld, vroeg ik mij af.' Enl'ln de boeddhistische landen ben ik niets negatiefs tegengekomen. Het is heel boeiend om te zien hoe men door het boeddhisme in het algemeen openstaat voor anderen.' De militaire dictatuur in Birma vormt hlerop een treurige uitzondering.
'Maar ook daar zie je de kracht van de religie in de vorm van monniken die zich niet door
het regime laten gebruiken,' aldus Rob Hof. Hoe het er met de vijandbeelden in de andere
landen voorstaat, is na de eerste uitzending over Vietnam op Nederland r, verder te volgen
bij de NCRV, de Boeddhistische Omroep, de Nederlandse Moslim Omroep, de Organisatie
Hindoe Media en de Joodse Omroep.
De trein nodigt uit

Petra Hunsche

zat 1 april DE GEBOREN LERAAR (herhaling)
9.35 uur, NED r

NB: Onderstaande
uitzendingen vinden op
de woensdagavond plaots
i.p.v. op zondagmiddog

Met: Ling Chogtrul Rinpoche, Liang Tjoa, Lan Tjoa, Li Tho Tjoa, e.a. /
Camera: Maarten Kramer f Celuid: jane Snijder / Lengte:30 minuten
De vroegere leraar van de Dalai Lama is gereincarneerd in de nu r9-jarige Kyabje Ling
Chogtrul Rinpoche. De jonge Rinpoche bracht onlangs, tijdens zijn eerste reis naar het
westen, een bezoek aan Amsterdam. Tijdens zijn dharmales onderwees Rinpoche het onvermiidelijke van het eindeloos menselijk lijden. De organisatie Kadam Choling, met veel
lndonesi6rs in haar achterban, haalde Ling Rinpoche naar Nederland. De organisatie
probeert meer mensen, ook in lndonesid, weer in contact te brengen met het Tibetaans
boeddhisme met als doel het leed in de wereld dragelijker te maken.
Regie: Ceorge Schouten

/

woe 5 april SPOREN UIT HET OOSTEN
23.25
r, NED
Deel r, Vietnam: De Weg van Vergeving
r

UU

herhaling zon g april
r4.o3 uul NED I

Regie: Rob Hof

/

/

/ Montage: Theo Raben / Geluid: Andrel Kaluz-g
Rob
Hauser
Muziek:
/ Commentaarstem: Lex Bohlmeiler 7 fxecuf
/
Productie: Hof Filmproducties / Eindredactie: Babeth M. VanLoo /

Camera: Wil em van der Linden

Research: Cabi Wojtiniak

producer: lrena Kaluza /
Lengte: 5t minuten
Een film over een reis met de 'Herenigingexpres' van Hanoi naar Saigon. ln de trein gesprekken over omgang met de oorlog, haat, verwerking en vergeving. De emotie 'haat' blijkt,
ondanks de kortgeleden en traumatische oorlog, bij de boeddhistische bevolking niet te
beklijven. Het boeddhisme geeft duidelijk handvatten voor vergevingsgezindheid, zo blijkt uit
de gesprekken. Buiten de trein een portret van zangeres My Linh, een idool in Vietnam, die
nu Amerika met haar stem hoopt te veroveren. ln de badplaats een portret van een duikinstructrice en in Tayninh een kennismaking met de Caodaikerk. Deze bijzondere en ionge
religie met miljoenen aanhangers is een mengeling van katholicisme, islam, boeddhisme,
confucianisme en taoisme. De Caodaikerk wil het beste van iedere religie verenigen. De treinreis eindigt in Saigon, vanwaar het met de bus langs voormalige slagvelden verder gaat naar
de Cambodjaanse grens met een tussenstop in Cu Chi, een voormalig slagveld, waar
toeristen tegenwoordig voor een dollar per kogel met een machinegeweer mogen schieten.

Von Hanoi naar Soigon

woe 1g april SPOREN UIT HET OOSTEN
23.25 uur, NED
Deel 3, Thailand: De Stad Roept
1

herhaling zon zj april
'r4.o3 u ur,

NED

'r

o

/ Montage: Theo Raben / Celuid: Andrej Kaluza
/
/ Research: Cabi Wojtiniak / Muziek: Rob Hauser / Commentaarstem: Lex Bohlmeiier / Ex ecutive
producer: lrena Kaluza / Productie: Hof Filmproducties / Eindredactie: Babeth M. VanLoo
Regie: Rob Hof

Camera: Willem van der Linden

Lengte: 5t m inuten
De trein naar Nong Kai, een stad dicht bij de Laotiaanse grens staat gereed voor vertrek. Per
trein van Aranthapatet, naar Sungai Kolok. Een film over een treinreis door Thailand. Op weg

Boeddhistische monnik op stotion

naar Bangkok vertelt een boeddhistische monnik, dat reizigers vleugels hebben en nietreizigers een staart. ln Thailand lijkt iedereen in de trein te zitten. Verhalen over de pijn
vanwege het achterlaten van het dorp en kinderen, hoop op een betere toekomst. De stad
roept in Thailand. Een boeddhistische monnik geniet in het centraal station van Bangkok van
zijn eten tegen de achtergrond van een enorm wulpse reclame. Crote tv-schermen zorgen
voor vertier in de drukke stationshal. Net als in Vietnam biedt ook hier het boeddhisme
wegen voor het omgaan met de pijn die ontstaat door een razendsnel veranderende samenleving. Buiten de trein portretten van een Joodse rabbi en een vrouwelijke boeddhistische
monnik, die de tijd proberen stil te zetten. Aan het einde van de dag ontstaat even rust als
de mensen in de parken bij elkaar komen voor de beoefening van tai chi chuan of dans.

zon 2 aPtil GESCHIEDENIS BOEDDHISME
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Henk Oosterling
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Tenzin Wongyal
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DE MIDDENWEC

voor'lnter-esse als een

ln onze boekenrubriek bespreekt Nico
Tydeman Eenvoudige wijsheid, zentoespraken

ln november werd de boeddhistische leraar
Tenzin Wangyal Rinpoche (uit de Tibetaanse
B6ntraditie) vader van zijn eerste kind, zoon
Senghe. Vlak voor de geboorte sprak hij met
,eanette Werkhoven over Tibetaanse tradities
rond bevalling en geboorte, en over meer
algemene aspecten van het begin van een
nieuw leven,
M ILAREPA

ALS STRIPVERHAAL

Het verhaal van Milarepa heeft velen geinspireerd. Zo ook beeldend kunstenaar Eva van
Dam. Zij besloot na enkele bezoeken aan
Tibet een stripverhaal te maken over deze
grote heilige. Het project nam twee jaar in
beslag. lnmiddels zijn er weer nieuwe vertalingen verschenen: in het Chinees, Japans en
zelfs in het Tibetaans, een versie die bij
Tibetaanse monniken erg populair is. Uitgaven
in het Engels en het Frans zijn in voorbereiding. ln aflevering 2 van De keuken van
Nibbono - Een boeket uit lndia - bereidt
Moniek Noren een lndiaas menu, met drie
groenteschotels wa a rin specerijen zijn
verwerkt. Blikvanger is de groentencurry.
Verder: de column van Nhut Quang Nguyen.

zon 23 opril THICH NHAT HANH OP BEZOEK IN
r 9.3O - 20,OO u ONS LAND

DENKERS
,lacqueline Oskamp praat met filosoof Henk
Oosterling naar aanleiding van de studiedag
die hij onlangs hield bij Filosofie Oost-West:
Nielzsche, Bataille en het Franse dffirentiedenken in wisselwerking met het zenboeddhistische
gedachtegoed. Aan de hand van het Japanse

woe 12 oPill DE EENVOUDTGE Wt'SHETD VAN
16.o2 - 17.oo u MIMI MARECHAL
REFLECTIES

DE

pas na het eten van het voedseloffer van
Sujata de verlichting kon bereiken.
Bij het Maitreya lnstituut in Emst bestonden
al lang plannen voor de bouw van een stoepa.
Een grote moest het worden, van 6 meter 40
hoog, symbool van de verlichte geest. Het
bouwwerk is gevuld met mantra's en relik.
wieen, rondom een versierde balk, de'levens-

grondhouding waarin het'tussen' minimaal
tot ontplooiing komt.'

EN

r

s wordt voorbereid. Leraar

zon g optil ZEN EN DE FRANSE DIFFERENTIE-

zon 16 april NIEUW LEVEN, BEVALLING
9.3O - 2O.OO u G EBOO RTE

Matthijs Schouten vertelt hoe de Boeddha

boom'. Onlangs ging het proiect van start
met het omzagen van een boom, die de
levensboom van de stoepa moet worden.
Agnes Sommer maakte een reportage van de
ceremonie. Verder: de column van Varamitra

19.30

Hermsen en deel 7 van de serie Storing, Eelco
Vijzelaar praat met boeddhiste en psychotherapeute Dolly Hayn over storende emoties en
hoe je ermee om kunt gaan.

De vipassanacursussen in de tradititie van de
Birmese leraar Sayagyi Uba Khin zijn

beroemd vanwege de heerlijke maaltiiden. De
lijfspreuk van de 8r-jarige lerares Mother
Sayamagyi 'food good, everything good'
inspireerde ook Nederlandse koks om heerlijke vegetarische gerechten te bereiden. ln
onze nieuwe kookserie De keuken van
Nibbona bereiden Moniek Noren en f os6
Everts tien vegetarische recepten. Voor de
eerste aflevering reist Marlous Lazal af naar
het Drentse plaatsje Een, waar de jaarlijkse

Sujato en de

door Mimi Mardchal. Het zijn toespraken die
Mar6chal (tgtt-tggil hield tijdens zenweekends op de Tiltenberg en zij behandelt
hierin u iteenlopende onderwerpen, waaronder
haar eigen ziekte. Verder: de column van Jotika

ln vervolg op onze uitzending van 22 maaft
vertelt Jacques den Boer hoe in de jaren
zeventig het boeddhisme in Nederland definitiefgrond onder de voeten kreeg. Dit zifn de
jaren waarin de boeddhistische centra werden
opgericht: Shambhala, Maitreya, Kanzeon en
de Amsterdamse vestiging van de
Buddhavihara tempel.

woe 5 opril DE KEUKEN VAN NIBBANA
r 6.02 - r7.oo u
su,ATA'S G ESCH EN K
REFLECTIES

IN

NEDERLAND (z)

Thich Nhat Hanh

RADIO
veruolg pag 4

Van z8 april tot 5 mei is Thich Nhat Hanh in

Nederland. Hij houdt een lezing in het
Haagse Congrescentrum op z8 april en
vervolgens leidt hij een retraite in Papendal.
Vooruitlopend zendt de Bos een radioportret
van hem uit, waarin verslaggeefster Marlous
Lazal praat met een van zijn Nederlandse
studenten, psycholoog Jan Boswijk, die in
zoo4 de Dharmacharia (med itatie-leraa 4
transmissie van hem ontving. De Vietnamees
Thich Nhat Hanh werd op zijn zestiende
monnik. Hij is een van de bekendste boeddhistische leraren van deze tijd en een groot
spiritueel leermeester.
Wegens zijn grole inzet voor vrede tijdens de
Vietnamoorlog werd hij door Martin Luther

King voorgedragen voor de Nobelprijs voor
de Vrede. Hij geeft wereldwijd lezingen en
leidde retraites voor uiteenlopende groepen
als vredesactivisten, Amerikaanse
Vietn a mvetera nen, Palestijnen en lsra€liers,
zakenmensen en politici. Na zijn verbanning
uit Vietnam vestigde Thich Nhat Hanh zich in
Frankrijk, waar hij de med itatiegemeen sch ap
Plum Village oprichtte. Zi,jn nieuwe boek, ln
de voetstappen van de Boeddha, zal tegelijkertifd met zijn bezoek aan Nederland verschijnen.

FIECT IES

zon 29 opril ROBERT HARTZEMA OVER
r 9.3O - 2O.OO u BOEDDHISTISCH E PSYCHOLOGIE
DE MIDDENWEC

woe 26 april DE TOEKOMST VAN NYI NYI HTWE
r 6.oz - r7.oo u
Niet in alle boeddhistische landen wordt de
RE

ontvluchtte hij Birma om in Thailand te
worden opgevangen, Op uitnodiging van de
Nederlandse regering studeert en woont hij
nu in Amsterdam, heeft nog altijd een afbeelding van het boeddhabeeld van ziln geboortestad bij zich en hoopt op een betere
toekomst. Verder: aflevering 8 van de serie
Storing en de column van Maarten Houtman.

gedachte om compassie te hebben met alle
levende wezens even hoog in het vaandel
gedragen. ln Birma is sprake van een regelrechte terreur tegen de bevolking, Nyi Nyi
Htwe moest als r 8-jarige jongen zijn land
ontvluchten omdat hij in een demonstratie
had meegelopen. Met een vissersboot

Vanuit de essentidle vragen van de Boeddha
- waarom lijden we en hoe kunnen we ons
daarvan bevrijden) - is er een rijkdom aan
inzichten ontwikkeld over de psyche van de
mens. Deze boeddhistische psychologie is
door vele leraren uitgewerkt tot wegen naar
Devrlorng. rn een sere u.n ',, .","ro.g.nf
start, na een retraite in juni, in september een
studie over dit onderwerp. Jeanette
Werkhoven praat met organisator Robert
Hartzema, schrijver, therapeut en trainer.

HOE OM TE GAAN MET STORENDE EMOTIES
Radioserie brengt wijsheid van theorie in praktiik
Trouwe luisteraars zullen na volgende maand met moeite afscheid kunnen nemen van de
radioserie Storing. Maar... ze bli.jven niet met lege handen achter. Want Eelco Vijzelaar
(verslaggever) en Dolly Hayn (psych oth era peute) behandelen achtereenvolge n s nog Wanhoop
(woe rz april), Verdriet (woe z6 april) en Tegengif, gelijkmoedigheid (woe to mei). Hoe ga je
Eelco Vijzelaor om met deze storende emoties, zonder ze weg te stoppen of je erdoor mee te laten sleeel
Dolly Hayn, gepensioneerd psychothera peute en praktiserend boeddhist weet oP uiterst
soepele wijze de rijke boeddhistische theorie hierover in verband te brengen met de dagelijkse praktijk. Uiteindelifk zijn alle storende emoties terug te voeren op doodsangst, op
verlies van het ego. Radiomaker Eelco Vijzelaar leerde, zonder boeddhistische achtergrond,
gaandeweg: 'Het is een hele aparte manier om er tegenaan te kijken. Zelf zag ik emoties
altijd gewoon als opwellingen. En wat is dat eigenlijk, egoverlies) Tsla, die behoefte aan
controle in je leven ken ik zelfdonders goed. En het gevoel van paniek als le dat verliest ook.
lk denk dat heel veel dingen in je leven daarom een soort bezwerende functie hebben. Dat je

v

Dolly Hayn

bijvoorbeeld voortdurend bezig bent je wereld te ordenen.' Hij wijst ter illustratie op de
zachtzoemende radio-montagecomputer die op het beeldscherm zijn geruststellende kleurstaatjes vertoont.
Nieuwsgierig gewordeni Roep eens deel 3 op via het webs ite-a rchief. De fraaie song
Something's gotten hold of my heafi, gevolgd door een ijzingwekkend fragment uit de soundtrack van Hitchcock's flm Psycho, kondigt de serie aan. Waar de neuzige stem van Eelco
Vijzelaar dan doorheen komt:'Verkoudheid Dolly, daar heeft het boeddhisme nog niets op
gevonden.' Zegt het voort!
COLOFON
Redoctie: Pettu Huhsahe, Toh Moas, Marc
Thelosen (codrdinatie), Baberh M. VonLoo
Vormgeving; Studio losje Pollfidhn, Amstetdom

Druk: Ruparo Amsteldom

Jaargang
BO ED

DHI sTr sc H E
S Ttc HT IN G

OM RO EP

7

-nr5

mei 2006

BOSWUZER
Programmablad voo r Vrienden
van de BOS.

DE VERHOUDING LEERL ING LERAAR

Verhalen over lamat goeroe en zenmeester in het boeddhisme
IN HOU D
De verhouding

eerling ieraar

l

'Mijn lama drong erop aan dat ik ging werken', vertelt Ceshe Michael Roach in de televisie-

documentaire De diamant, de leraar en zijn leelingen. De Amerikaanse boeddhistische
3,4 monnik begon in New York met 7 dollar op zak, werd in vijftien jaar miljonair in de diamant.
4 industrie en verspreidt sindsdien zijn toegepaste kennis van de soetra's onder zakenmensen
over de hele wereld. Regisseur Ceorge Schouten filmt, op intieme wijze, het contemplatieve
leven van Ceshe Michael Roach en zijn spirituele partner Christie McNally in de woestiln van
Arizona, waar hij met een enthousiaste groep leerlingen een spirituele universiteit heeft

Progra m rna televis ie

2

Programma rad o
Theravada ir Ch lna

opgericht.

ln de woestijn van Arizona volgden sommige leerlingen 'zakengoeroe'Ceshe Michael
Roach en zijn levenspartner in een drie-laren retraite. Stuk voor stuk vertellen ze over de
specifieke eigen weg die ze daartoe aflegden. En Ceshe zegt over ziin partner: 'Als je d6n
iemand hetzelfde kunt dienen als de lama, dan is diit je basis van spirituele beoefening.
Het is heel moeilijk als je iemand 24 uur per dag ziet. Maar op een dag verandert ook dat.'

Samen op het pad
Ce

De BOS zet deze meimaand de verhouding leraar-leerling in de spotlights.'Het was beslist
niet de man die ik me voorgesteld had', memoreert boeddhistisch ieraar (acharya) Han de
Wrt de ontmoeting met zijn eigen leraar de iegendarische Chogyam Trungpa Rinpoche in de
jaren'7o. De Tibetaanse kloosterabt, kunstenaar en geleerde Trungpa had zi)n monnikspij
ingeruild voor een maatpak en veroverde met zijn boeddhistische (Shambhala) leringen de
harten van vele westerse leerlingen.

she lLli,choel Roath

Cl risi t.

1,4.

Nai)y

Han de Wit praat in de thema-uitzending De leerling en de leraar van BOSradio vrijmoedig
over de relatie met ziin leraar. 'De eerste keer dat ik hem zag, vond ik dat hij op een pad
leek. Het was in een periode dat hij vrij dik was en bovendien had hij een eigenaardige

BOEDDHADAG
nebrr R DAM
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de
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Dit jaa rlijkse evenement ter
gelegenheid van geboorte, ve rlic ht ng en heengaan van de Boeddha
is voor iedereen vr j toegankelijk
van o8.oo - r8.oo uur

stem omdat zijn stembanden voor de helft verlamd waren.'Ook de vier anderen die aan
het woord komen nemen geen blad voor de mond. De verhalen die al eeuwen over leraren
de ronde doen zijn er niet voor niets; tenslotte komt alles aan de orde in zo'n relatie:
toewijding, trouw, twijfels, dweperij, angst, onbegrip en onbaatzuchtige liefde.
'Uit een boekje kun je het niet doen. Een leerling moet ergens doorheen en de leraar is
daarvoor een instrument,' noteerde programmamaakster Agnes Sommer. Dat dit voor een
spirituele zoeker ook minder goed kan uitpakken illustreert And16 van der Braak, die een
boek schreefover zijn ervaringen met de (niet aan een traditie gebonden) Amerikaanse
goeroe Andrew Cohen. De band die Van der Braak nu heeft met de Nederlandse zenleraar
Nico Tydeman ervaart hij als'een enorme opluchting. lemand die als een vriend naast ie
staat en waarmee je samen het pad bewandelt.'

Leraar als boeddha

N

ieuwma

rkt, Boeddhadag zoo5

De zenmeester hoeft dus niet meer met een stok te slaan. Zo is de positie van de leraar rn
elke traditie en ieder tiidperk weer anders. f iun Roshi (leerling van Prabhasa Dharma Roshi)
vertelt hoe haar leraar zich op het ene moment voordeed als een strenge moeder en dan
weer een soort zuster was. En in de Tibetaanse vajrayana-traditie wordt de leerling altijd
aangemoedigd de leraar als een boeddha te zien. Han de Wit en Eric Soyeux (leerling van
Sogyal Rinpoche) praten alleen maar in bewonderende zin over hun leraren, die zij voorbij
de grenzen van goed en kwaad zien.
Petra Hunsche

zon 7 met DE DIAMANT, DE LERAAR EN ZIIN LEERLINGEN
14.03 uur, NED l

herhaling zat

tj

mei

o8.45 uur, Neo t

Lengte: 6o min.

Regie: George Schouten

/

Met: Ceshe Michael Roach, Christie [IcNaLly, Trisangma, Lobsang Chukyi, Cary Hirsch,

Ani Pelma, Christine Sperben & Catrine Ehrhorn / Camera: Bernd Wouthuysen / Celuid: Mark Wessner & l\4artijn
van Haalen

/

N4ontage: Sarah Domogala

/

Muziek: Ceorge Schouten

/

Eindredactie

& productie: Babeth M. VanLoo

Steeds meer leerlingen vinden de weg naar de woestijn van Arizona, waar Ceshe Michael
Roach een spirituele universiteit stichtte. Zij volgen er lessen in meditatie, Tibetaanse taal en
'zaken doen met compassie.' Michael Roach studeerde 22 jaar Tibetaans boeddhisme en
kreeg als eerste Amerikaan de geshegraad - meester van het boeddhisme' Hii leerde het
boeddhistisch inzicht toe te passen in de praktiik en wel in de d iamantind u strie in New York.
Hij introduceerde het'zaken doen met compassie'en het voorheen kleine bedrijf zet
inmiddels z5o miljoen dollar per jaar om. De Amerikaanse boeddhistische leraar beschriift
zijn succesvolle zakenmethode in de bestseller The Diamond Cutter, in het Nederlands
vertaald als De diamontslijper. lJitgangspunt van dit boek is de eerste leerstelling van de
Boeddha, de Diamant Soetra. De auteur biedt op een heldere manier oPlossingen voor zowel
zakelijke als persoonlijke problemen. Om zijn kennis verder te delen, richtte Michael Roach
het Enlightened Business lnstitute op. Ceshe Michael kreeg vele lucratieve aanbiedingen,
koos ervoor zich drie jaar in stilte terug te trekken met ziin spirituele partner Christie
McNally. Een aantal van zijn leerlingen ging ook drie jaar in retraite met als doel de geest te
zuiveren om uiteindelijk de medemens beter te kunnen helpen.

Trisangma, Ora, Ceshe Michoel Roach,

Christie McNally en Ani Pelma

r!

zat
'r

UIT H ET OOSTEN
Deel r, Vietnam: De Weg van Vergeving

13 mei SPOREN

5,o5 uur, NED r

herhaling

Lengte: 5r min.

Regie: Rob Hof

Een film over een reis met de'Herenigingexpres'van Hanoi naar Saigon. ln de trein
gesprekken over omgang met de oorlog, haat, verwerking en vergeving'

zon 27 me, \YISDOM OF HEALTH
r4.o3 uu r, NED
The Living Tradition of Buddhist Medicine

Lenge: 5o min.

r

herholing zot 2I mei
08.52 uu r,

NED

1

Regie: Tetsu ltano

/

Camera: Koj Tsunoda

overs: Makoto lto & Eric Ceringas

/

/

Montage: Tetsu ltano & Takehiro Nezu

Producers: Tetsu ltano

& Noriko Uchida /

/ ScriPt: lvlakoto lto /

Voice

Eindredactier Babeth N/. VanLoo

/

Eer co-productie van: MediAtelier lnc. & de Boeddhlstische Omroep Stichting

Een van de belangrijke aspecten van het Tibetaans boeddhisme is de nadruk op medische

Val

uit encyclopedie van boeddhistische

geneesku nst

kennis en praktiik. De Emchi lama's, boeddhistische dokter-mon n iken, behandelen lichaga
en geest als ddn, een holistische aanpak waarbij niet alleen de symptomen van de lichaaJ
delen afzonderlijk worden bekeken. ln het zuid-oosten van Siberi€ ligt de republiek Buryatie,
het meest noord-oostelijke gebied van Azid waar het Tibetaans boeddhisme wortel heeft
geschoten. Het Tibetaans boeddhisme bereikte Buryatie vierhonderd jaar geleden en
ondanks de religieuze onderdrukking tijdens het Sovjet-bewind zijn veel Buryatianen devote
beoefenaars gebleven. Wisdom of Health: The Living Tradition of Buddhist Medicine volgt de
dagelijkse activiteiten van de Emchi lama TuvandorzhiTsympilov. Hil beschouwt ziin Praktiik
als een daad van compassie en zegt dat het nodig is lichaam en geest goed te verzorgen
zowel om nu goed te leven als voor de voorbereiding op het volgende leven. Dit, zo zegt hii,

brengt de leerling dichter naar het boeddhaschap.
ln Tibet is het boeddhisme zonder pardon gescheiden van puur wetenschappelijke medische
kennis en methodes. Daarmee is de Tibetaanse geneeskunst in de praktijk tot onderdeel van
de Chinese geneeskunst gemaakt. ln Buryati€ is, na meer dan viiftig iaar onderdrukking, iuist
een opleving zichtbaar van boeddhisme en boeddhistische geneeskunst. Emchi lama's
zoeken naar wegen om met de veranderende leefgewoontes en de nieuwe moderne ziektes
om te gaan.
Het programma vertelt het verhaal van de benarde toestand van de boeddhistische geneeskunst. De film laat zelden getoonde beelden zien van een l9e eeuwse visuele encyclopedie
van boeddhistische geneeskunst, die bewaard is gebleven in de hoofdstad van BuryatiE, Ulan
Ude. Deze verzameling van 76 rijk geillustreerde vellen canvas is een van de slechts drie
authentieke encyclopediedn met kennis over de boeddhistische geneeskunst die wereldwijd
bekend zijn.
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16.02-17.oo
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Vijzelaar is er niet somber van geworden.
'lntegendeel,' zegthij 'Het was een fascinerende speurtocht, waarbij 66n rode draad
steeds duidelijker zichtbaar werd: het ego,
dat zich zo nodig moet onderscheiden van en
teweerstellen tegen de buitenwereld. Als
peuter moet je het ontwikkelen, maar als
volwassene moet je het met evenveel moeite
(net zo hard) weer kwijt zien te raken.'
Verder de column van Jotika Hermsen.
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Zo luidt een van de vele gedichten van de
beroemde Perzische mysticus Djalal ed-Din
Rumi. ln de boekenrubriek bespreekt Nico
Tydeman de pas verschenen bloemlezing

o n7me,
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Juwelen - een dagboek met J65 fragmenten
van wijsheid.
ln aflevering 3 van De keuken van Nibbana
bereidt Moniek Nooren ndg een klassiek
gerecht uit de lndiase keuken: 'dahl' ofuel
linzenpuree met kokos. Alle recepten uit deze
serie vindt u op onze website.
Verder de column van Varamitra.

zon 14 met EEN GESPREK MET
SHORE
met de Amerikaanse
9.3O - 2O.OO u Jacqueline Oskamp praat'EFF

r

DE I\1 DDENWEC

BOEDDHISTISCHE MUZIEK UIT
CAM BODIA
ln deze uitzending een overzicht van de
diversiteit van boeddhistische muzikale uitingen in Cambodja, uiteenlopend van de
recitatie van monniken tijdens de crematie
van de abt van het klooster Botum Vodey tot
het slagwerk dat klinkt bij de inwijding van
een nieuwe chedi. Maar ook een blinde bard
die zichzelf op luit begeleidend het leven van
de Boeddha bezingt en een eigentijdse
popsong over een man die monnik wordt om
zijn slechte daden schoon te wassen.
M iddels m uziekfragmenten en verbindende
teksten schetst samensteller Fred Cales een
beeld van de geschiedenis, de cultuur en de
beleving van het boeddhisme in Cambodja.

I eff Shore

woe 17 mei KOKEN ALS REMEDIE TECEN
16.a2 - 1J.ao u DEPRESSIVITEIT
REFL!CTIES

peperchutney en vertelt ze over de heilzame
werking van koken tegen depressies.
Elke maand berichten we over het curriculum
van een van de boeddhistische centra in ons
land. Dit keer gaat Fred Cales op bezoek bij
de Nederlandse afdeling van Bon 6aruda, de
internationale sangha d ie werd opgericht
door Tenzin Wangyal Rin poche.
Verder: de column van Nhut Quang Nguyen.

ln het begin van de zoste eeuw reisde de
Haagse freule Daisy per schip naar Japan om
er inspiratie op te doen voor haar Japanse
tuin op het landgoed Clingendael. Ze liet

lapanse tuin
Clin ge nd

a

in

el

Een lndiaas menu is niet compleet zonder
chapati's (lndiaas brood) en chutney's.
Daarom bereidt Moniek Nooren in aflevering

4 van De keuken van Nibbana een appel-

woe 70 met DE IAPANSE TUIN VAN FREULE
t6.oz r 7.oo u DAISY
REFIFCTIFS

zenleraar Jeff Shore, die ons land bezoekt voor
een reeks lezingen over'religieuze ervaringen.'
Sinds r98r beoefent Shore in ,lapanse
zenkloosters Rinzai en sinds r987 is hij hoogleraar'lnternational Zen' aan de Hanazono
Universiteit van Kyoto. Hij houdt zich vooral
bezig met de vraag hoe het zenboeddhisme
accuraat over te dragen naar het westen.

om de theeceremonie te kunnen uitvoeren.
Slecht zes weken per jaar is deze unieke
historische tuin open voor het publiek: van
3o april tot en met half juni. Marlous Lazal
bezocht de tuin met,loost Cieskes, auteur
De Japanse tuin in Clingendael, kroniek van
een mysterieuze tuin.
Vandaag alweer de laatste aflevering van de
serie Storing; gesprekken over negatieve
emoties met therapeute en boeddhiste Dolly
Hayn. Woede, angst, jaloezie, hebzucht, trots,
wanhoop en verdriet zijn inmiddels de revue
gepasseerd, maar programmamaker Eelco

van

zon 27 me, EFFECTEN VAN VIPASSANA
r

9.3O
DE

lvl

2O.OO u

lDD:l'JW tC

ON DERZOCHT
Psycholoog Peter Baert beoefent al vele jaren

zijn studie psychologie verdiepte hij zich
de effecten van meditatie op lichaam en

in

geest. ln dit programma van jeanette
Werkhoven brengt hij de luisteraar op de
hoogte van de belangrijkste resultaten van
Petet Baeri
recent onderzoek en van de huidige stand
van zaken.

RADIO
vervolg pog 4

woe 24 met DE LERAAR EN DE LEERLING
16.02 - 17,oo u 'Chcigyam Trungpa Rinpoche stond bekend
REFLECTIES

ZON
r9.3o

als een mateloos mens,'vertelt Han de Wit.
'Hii dronk veel en hij rookte.'Toch spreekt
de Wit vol bewondering voor zijn vroegere
leraar. ln deze thema-u itzend ing, die werd
samengesteld door Agnes Sommer, vertellen
Han de Wit, Jiun Hogen Roshi, Rients
Ritskes, Eric Soyeux en Andrd van der Braak
over de relatie met hun leraar. Geen van hen
heeft het er makkelijk mee gehad; het zijn
verhalen over wanhoop, pijn en eenzaamheid.
Maar ze worden zo vol liefde, eerbied en
openheid verteld dat het niet anders kan of
ieder van hen heeft heel veel geleerd.

woe 37 met LIEFDESGEDICHTEN VAN EEN
DALAI LAMA
r 5.oz - t7.oo u
R EF

LECTIES

28 MEi THERAVADA IN CHINA
- 2o.oo u Een reportage van Fred Cales over het thera-

DE N{TDDENvEC

vadaboeddhisme in Sipsongpanna, een autonome regio in het uiterste zuiden van China.

Begin mei verscheen bij uitgeverij Asoka de
eerste Nederlandse vertaling van de liefdesgedichten van de 5e Dalai Lama (r683-17o6),
getiteld De vlucht van de wilde gans. Op jonge
leeftifd geroepen tot het ambt van Dalai Lama
worstelt Tsangyang Cyatso met zijn lot.
's Nachts verlaat hij zijn paleis op zoek naar
liefde. De gedichten vertolken gevoelens van
verlangen op een manier die ook nu nog
aanspreekt. ln Tibet wordt deze po6zie
daarom nog steeds gezongen. leanette
Werkhoven praat met vertaler en samensteller
Lambert van der Aalsvoort.
Wie wil afuallen kan beter geen vipassanacursus volgen bij Sayaghi Uba Khin. Elke
maaltijd wordt daar namelijk afgestotll
een overvloedig en soms ook calorierilk
dessert. ln aflevering 5 van De keuken von
Nibbana is dat 'mohantal', een heerlijk geurig
en zoet n agerecht.

rf

THERAVADA IN CHINA

Het achthoekig paviljoen von de tempel
in Jinzhen

ACHTE

R

BAN DAG

We zijn druk bezig met de voorbereidingen

voor de BOS'achterbandag en het belooft
wederom een inspirerende gebeurtenis te
worden. ln tegenstelling tot voorgaande
jaren zal de BOS-achterbandag dit iaar in
het najaar plaatsvinden en we zullen u
hierover t.z.t, verder informeren.

COLOFON
Redacrie: Petrc Hunsthe, Ton Moos, Marc

Thelos.n (coitdinotie), Eaberh M. VonLoo
vormgering: Studio Jotje Pollmann, Amsterdam

Dtuk: Ruparc Amst.dan

Hoewel de gelovigen er meer vrijheid hebben dan voorheen is er nog steeds een strikt overheidstoezicht op de tempels en kloosters in Sipsongpanna, een autonome regio in het
zuiden van China. Zo zijn de leraren verplicht om in de opleiding van monniken een deel van
de tild te besteden aan het Chinees nationalistisch gedachtegoed. 'Ook probeert de overheid
te voorkomen dat monniken te populair worden,'vertelt Fred Gales. De rad ioverslaggever
trok in februari en maart van dit jaar door de regio en sprak met monniken, tempelbezoekers, lokale historici en kunstenaars over de huidige situatie van het theravada boedd h is m4i.n
a
dit uiterst zuidelijke deel van China.
Eeuwenlang was Sipsongpanna een onafhankelijk koningriik met een Thai sprekende meerderheid. De inlijving door China bracht in 1949 zwarc tijden voor de lokale bevolking met als
hoogtepunt de culturele revolutie toen systematisch alle boeddhistische tempels en kloosters
werden vernietigd. 'Na de dood van Mao Ze Dong kwam het theravadaboedd hisme dat
ondergronds in leven was gehouden door leken en ex-monnikken, weer bovengronds,'
hoorde Gales. 'Met name onder invloed van de charismatische Thaise monnik Kuba
Boonchum Yangsawaro werden nieuwe tempels gebouwd. De door de mensen verborgen
boeddhistische boeken, beelden en andere parafernalia kwamen weer boven water om aan de
tempels te geven.' ln de faren negentig ontdekte de Chinese overheid het toeristisch
potentieel van Sipsongpanna - een tropisch gebied met veel verschillende kleurrijke bevolkingsgroepen - en werden de boeddhistische tempels en stupa's geafficheerd als interessante bezienswaa rd igheden.
ln de reportage strijden herinneringen aan het pijnlijke verleden met de trots op het hervonden elan. De problemen met de Chinese immigratie en een razendsnelle modernisering
worden omlijst met opnamen van traditionele en moderne boeddhistische muziek. Want
boeddhistische muziek, dat is aan Fred Gales boven alles toevertrouwd.

Programmablad voor Vrienden
van de BOS.

DALAI LAMA MANIFESTEERT COMPASSIE

INHOUD

Bezoek oon Belgii, brengt strotegieen voor vrede Qgeluk

Dalai Lama manifesteert
compassie
Programma televisie
Programrna radio
N ieuwe directeur BOS

I

Zijn boodschap van mededogen en verdraagzaamheid is een voorbeeld voor de hele wereld.
De r4e Dalai Lama kreeg hiervoor in r989 de Nobelprijs. Begin juni is de levende bodhisattva,
zoals de Tibetanen hun spirituele leider noemen, in Belgid te gast op een nationaal congres

3,4 over 'strategieen voor vrede en wederzijds begrip'. De publieke voordracht die hij daarna in
4 Antwerpen houdt gaat over interrelatie, ofde kunst van het gelukkig zijn.
'Het is overduidelijk dat de Dalai Lama een manifestatie is van compassie. !(ie hem persoonlijk ontmoet verandert, zelfs non-believers', vertelt een Tibetaanse leraar in de film Dalai Lama:
de\Vegvan Compassie die de BOS uitzendt ter gelegenheid van het bezoek van de Dalai Lama
aan Belgi€ en de tentoonstelling in het Wereldmuseum Rotterdam. De onafgebroken handbewegingen, mudra's, waarmee de Dalai Lama de urenlange recitaties begeleidt en bekrachtigt
zijn fascinerend om te zien. Ze wekken ontroering op. 'Die handbewegingen zijn onderdeel
van het Kalachakra-ritueel. lk ben blij met deze opnamen, je ziet de Dalai Lama nooit op deze
manier op televisie, zo ingetogen', vertelt regisseur Babeth VanLoo.

Wereldvrede

ln het Wereldmuseum Rotterdam
is van 4 juni 2006 t/m 7 januari
2oo7 de tentoonstelling Tibet en
de t4 Dolai Lama's le zien, u vindt
bij radio meer informatie over
deze tentoonstelling.

o

De unieke opnamen voor de film zijn gemaakt tijdens het Kalachakra-ritueel in het
Oostenrijkse Craz in zooz. Dit eeuwenoude Tibetaans-boeddhistische ritueel is bedoeld om
cie wereldvrede bevorderen. De recitaties gaan over het bodhisattva-pad, dat de ontwikkeling van compassie als grondslag heeft. De r4e Dalai Lama leidde de ceremonie jaarlijks in
lndia, maar tegenwoordig ook op wisselende plaatsen in de wereld.
Duizenden mensen nemen deel aan dit ritueel. Babeth Van Loo: 'Wij hadden toestemming
om daar te filmen, omdat wij ook betrokken waren bij de filmopnames van Werner Herzog's
film Wheel of Time, waarvoor eerst in lndia en later in Oostenrijk gedraaid is. Mijn eigen
uitgangspunt was een film over de Dalai Lama als levende bodhisattva, iemand die de
eerste stadia van verlichting in dit leven manifesteert. lk heb de vijf leraren uit de Tibetaansboeddhistische tradities die bif de Dalai Lama op het podium zaten, laten vertellen over het
bodhisattva-pad in hun eigen traditie. En ook gevraagd of ze een anekdote konden vertellen
over hun persoonlijke ervaring met de Dalai Lama.'

Sociale context

ZOMERNUMMER zoo6
Dit is het zomernummer van de
BOSwijzer in zoo6, de televisie
heeft in juli & augustus geen
reguliere programmering.
De rad ioprogram mering loopt in
de zomer gewoon door, zie onze
website voor laatste informatie.
De volgende BO5wiizer is het
septem bern u m mer.

Behalve mooie verhalen levert de film een schat aan inzichten op in de Tibetaanse vajrayana-traditie. De regisseur, zell gevraagd naar een anekdote, vertelt hoe zij een soort spanning ervoer, toen de leraar uit de B6ntraditie zich bij de leraren uit de vier traditionele richtingen bij de Dalai Lama op het podium voegde.'De B6ntraditie is nog niet zo lang geleden
door deze Dalai Lama als vijfde Tibetaa n s- boedd histische traditie erkend.'
Van belang vindt zij dat uit de film naar voren komt dat het boeddhisme inmiddels stevig is
verankerd in de samenlevingen van lndia en Europa. 'Daarom is het nu heel belangrijk de
boeddhistische inzichten toe te gaan passen in een sociale context,' benadrukt Shechen
Rablam Rinpoche van het bekende Shechenklooster in Kathmandu. Het bezoek van de Dalai
Lama aan Belgig getuigt van deze visie. De stad Huy heeft ve rtegenwoo rd igers van de
belangrijkste religieuze en wereldlijke stromingen uitgenodigd om zich te buigen over hun
eigen bijdrage aan vrede en wederzijds begrip. Het is de bedoeling dat zij, geinspireerd
door de aanwezigheid van de Dalai Lama, concrete voo[nemens maken en politieke aanbevelingen doen. 'Want het geluk dat wij voor onszelfzoeken, hangt geheel afvan de relaties
met anderen,' aldus de aankondiging van de publieke lezing lnterrelatie, ofde kunst van het
gelukkig zijn. BOSradio besteedt in juni aandacht aan het open weekendprogram m a van de
Dalai Lama in Brussel, waar duizenden mensen worden verwacht.
Petra Hunsche

herhating

zat 3 juni SPOREN UIT HET OOSTEN
'r

5.o5 uur, NED r

De serie Sporen uit het Oosten
- waarvan de BOS een van de
co-producenten is - wordt nog
tot 2 september op zaterdagen
herhaald om r5.o5 uur op Ned t.

Lengte:5r

Deel 3, Thailand: De Stad Roept
Regie: Rob

Hof

Een fllm over een treinreis door Thailand. ln Thailand liikt iedereen in de trein te zitten,

verhalen over pijn vanwege het achterlaten van het dorp en de kinderen, met hoop op een
betere toekomst: de stad roept in Thailand.

zon 4lunt DALAI LAMA: DE WEG VAN COMPASSIE
14.O3 Uur, NED
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Regie

/

eindredactie: Babeth M. VarLoo

/

Chetsang, Jangtse Chdie Rlzong, Lopon Tenzin Namdak

lennlfer Fox

/

Lengte: 3o min.

Met: H.H. Dalai Lama, Shechen Rabjam, Sakya Trizin, Drlkung Kyabgdn

&

N4atthieu Ricard

I

Canj,eta'. Patrick Lindenmaier

/

Celuid:

Montage: A exander Oey / Tolkr Nlatth eu Ricard

Mensen die de Dalai Lama ontmoeten ervaren dit als een bilzonder moment in hun leven.
De r4e Dalai Lama wordt de levende Bodhisattva genoemd: iemand die de eerste stadia van
verlichting tiidens dit leven manifesteert. De vertegenwoo rd igers van de vijf Tibetaa ns-boeddhistische tradities spreken over het Bodhisattva-pad in hun traditie - en de essentie van
compassie daarbij - en over hun bijzondere persoonlijke ervaringen met de Dalai
ln Craz werd in zooz onder de leiding van de Dalai Lama het Kalachakra-ritu eel gehouden.
Kalachakra betekent het Wiel van de Tijd. De Dalai Lama leidt dit ritueel iaarli.iks op wisselende plaatsen in de wereld. Het biedt een tegenwicht aan de negativiteit van oorlog en
vernietiging en dient ertoe de innerlijke balans te realiseren waar iedereen naar streeft: los
van gevoelens van haat, woede en ego sme. Monniken werken er dagenlang minutieus aan
een complexe mandala van zand, een blue-print van de kosmos die de innerlijke en uiterlijke
levensbalans verbeeldt. Aan het einde van het ritueel wordt de mandala vernietigd en in de
rivier uitgestrooid als symbool voor de verga n kelijkheid van ons leven.
ln naam van de lnternational Campaign for Tibet reikte de Dalai Lama, eveneens in Graz, de
jaarlijkse Light of Truth award uit aan Heinrich Harrer en postuum aan Petra Kelly. Heinrich
Harrer was een beroemde bergbeklimmer en fotograaf, hij is de auteur van het met succes
door Jean-Jacques Annaud verfilmde 6oek Seven Years in Tibet. Petra Kelly is internationaal
bekend als medeoprichtster van de Duitse groene parlii: die Gr nen.

t-ara.f

De Dalai Loma en Heinrich Horrer

zon
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ROZE EN WITTE ROZEN

Lengte: 30 min.

De betekenis van vergankeliikheid voor Vietnamese boeddhista
Regie:

C mentine

Ederveen

/ Camera: Marou

van den Berge

/ Celuid:Jane Sniiders / Montage: Ceert

Brcanl'

l-

Met: Tran Thi Ngoc Ha, Loan Dinh Cu llermo Denaux, Trung Cao, Thich Trong Tri, Thich Minh 6iac, Que Dinh-Ngo,
Pham Thi Lien & Tran Quoc Hung

/

Eindredactie: Babeth M- VanLoo

meisje naar Nederland
gekomen. Terwijl ze hier opgroeiden behielden zij de band met de cultuur van hun ouders.
De pagode Van Hanh in Nederhorst den Berg, ontmoetings plaats voor Vietnamezen, speelde
daarbij een belangrijke rol.
Ha heeft een baan en doet aan Vietnamese gevechtssport. Loan studeert en werkt daarnaast
in een kwekerij. ln hun vrije tijd gaan ze regelmatig naar de pagode. Ze nemen daar deel aan
feesten en ceremonies en krijgen lessen over het boeddhisme.
Loan bereidt samen met haar vriend Trung een presentatie voor over Het Waorom van de
De Vietnamese Ha Tran (25) en Loan Dinh (zz) zijn allebei als klein

Srill uit Roze en Witte Razen

Boeddhaleer'

.

Ha's vriend Cuillermo is niet van Vietnamese afkomst en ook geen boeddhist.
'ls het niet moeilijk die twee culturen van jou en je vriend?'vraagt Loan haar. 'Wat is het
grootste verschil?' 'lk denk hoe ik tegen het leven aankijk,' antwoordt Ha. 'Dood bilvoorbeeld
is heel eigenaardig voor hem. Voor hem is het: lk leef, ik besefdat ik leef en daarna wordt
het afgehakt. ls er niets meer.'
Ha ervaart dat zelf heel anders, maar hoe legt ze haar vriend uit wat voor haarzelf zo vanzelfsprekend isl Met de hulp van de monnik Trong Tri, de Ceremonie van de Rozen en haar
moeder brengt ze Guillermo in contact met de essentie van vergankelijkheid...

zon 4 Junt BOEDDHISTISCHE MUZIEK UIT
- 2o.oo u NEPAL

over lnterrelatie

'r9.oo
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IDDENWEC

Nepal is het oudste boeddhistische land ter
wereld, want de Boeddha werd daar geboren.
ln tegenstelling tot lndia is in Nepal het
boeddhisme sindsdien onafgebroken beoefend. Toch is het de religie van amper een
tiende van de bevolking, vooral van etnische
minderheden en Tibetaanse vluchtelingen. ln
dit programma van Fred Gales onder meer
monnikenrecitaties en volksliederen van de
S herpa s.

Ladakhi Nuns in Briltil (Gr.) het Ladakh
Festival gehouden. .|eanette Werkhoven sprak
met organisatrice Marlies Bosch over de vaak
slechte leefomstandigheden van nonnen in
Ladakh. De organisatie geeft voorlichting en
probeert de positie van de 'vergeten' nonnen
te verbeteren, onder meer door de bouw van
een klooster.
ln China krijg je soms op straat een glaasje
thee aangeboden; geen verkooptruc maar een
oud boeddhistisch gebruik. Door iets te
geven aan passanten zonder er iets voor
terug te vragen, bouwen mensen positief
aan hun karma. Mevrouw Yeh woont al jaren

ste werk Mulamadhyamakakarika's.
Jacqueline Oskamp praat met Nico Tydeman
over de betekenis van Nagarjuna en zijn idee
beken

liteit en beweging.
ln De keuken van Nibbana bereidt kok Moniek
Noren dit keer een recept dat gernspireerd is

cau sa

door de mediterrane keuken: gebakken
aubergineplakken met yoghurtsaus en falafel.
Verder: de column van.lotika Hermsen
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Giacinto Scelsi
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REFLECTIES

Jun, TENTOONSTELLING r4 DALAI
LAMA'S IN WERELDMUSEUM

DE MIDDENW€G

woe
16.o2

4 juni

DE DALAI LAMA IN BELGIE

-

De Dalai Lama brengt deze maand een
bezoek aan BelgiE. Naast onderricht over de
Middenweg en een Amitayus-initiatie geeft hij
een lezing in het sportpaleis van Antwerpen

17.oo u

REFLECTIES

BOE DDH IS M E
Een gesprek van Jacqueline Oskam met de
celliste Frances-Marie Uitti over de invloed
van het boeddhisme op de muziek van de
Italiaanse componist Giacinto Scelsi (r9o5r988). Scelsi droeg enkele werken aan Uitti
op en zij voert zijn muziek regelmatig uit. Zo
bracht zij onlangs een nieuw ontdekt celloconcert van Scelsi in premidre.
rN

DOORN
ln het kader van onze rubriek over het
curriculum van boeddhistische centra ging
Eelco Vijzelaar op bezoek bij de Stichting
Bodhisattva in Doorn. Het centrum beschikt
onder meer over een uitgebreide bibliotheek
met ruim 3.ooo titels.
De arts Jaap Reyntjes is specialist op orthomoleculair gebied en in homeopathie. ln zijn
wachtkamer staat een boeddhabeeld. Hij
vertelt over zijn visie op gezondheid en over
de door zijn vader gestichte dovenschool op
Sri La n ka.
Verder: de column van Nhut Quang Nguyen.

2O.OO u

ROTT ERDAM
Op 4 juni opende in het Wereldmuseum
Rotterdam een tentoonstelling over de r4
Dalai Lama's. Naast hun leven en nalatenschap wordt aandacht besteed aan de
geschiedenis van het boeddhisme in Tibet en
de actuele situatie. Er is werk van Tibetaanse
kunstenaars en een wisselende fototentoonstelling over het dagelilks leven in Tibet en
de diaspora. Fred Cales sprak met Hugo
Achtarmige Kreijger, de samensteller van de tentoonstelAvqlokiteshvoro,
Wereldmuseum. ling en maakte een reportage van de opening.

GIACINTO SCELSI EN HET

Junt oP BEZOEK BtJ BODHTSATTVA

zo gebruikelijk is om op straat thee aan te
bieden, vond zij voor zichzelf een andere
oplossing. Peter Meijwes sprak met haar.
Verder: de column van Varamitra.

zon

d

n over substantie (ofr,vel 'leegte'),

in Nederland. Na een ernstige ziekte stelde
ze zich de vraag wat zij kon bijdragen aan
de wereld. Omdat het in Nederland niet

r

de kunst van het gelukkig

ln de boekenrubriek aandacht voor Erik
H oogcarspels vertaling van Nagarjuna's

woe 7 Junt GRATIS THEE EN KARMA
6.02 - r7.oo u ln mei werd door de Dutch Foundation for
REFLECTIES

-

zyn. Marlous Lazal maakte een reportage.

KNTBBE OVER Zl'NSORIENTATIE EN LEVENSKUNST

zon 25Jun, HANS
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DE MIDDENWEC

Hons Knibbe

RADIO
vervolg pag 4

Hans Knibbe is humanistisch psycholoog
en auteur van het boek Zijn en worden.
Ceinspireerd door leraren als Ch6gyam
Trungpa en Sogyal Rinpoche richtte hij de
School voor Zijnsori€ntatie op, waar men zich
kan bekwamen tot zijn sgeori€nteerd begeleider of coach. De zijnsoridntatie combineert
spirituele inzichten met d ieptepsycho logie
en psychotherapie. Hoewel veel daarvan hun
oorsprong vinden in het Tibetaans boeddhisme, is de School voor Zijnsorientatie
zeker geen boeddhistisch instituut. Marlous
Lazal praat met Knibbe over het integreren

met prof. Henk Barendregt over het symposium Religie & Wetenschap dat in Nijmegen

van boeddhistische inzichten in de westerse
psychologie.

woe 2E juni
16.02

-

l7.OO
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REFLECTITS

Ada de Boer

werd gehouden. Op 9 juli een programma

BOEDDHISME EN DROMEN

van Jeanette Werkhoven over'boeddhisme
en geluk'en op r6 juli een reportage van
Marlous Lazal vanuit een uniek stiltecentrum
in Vlaanderen. Op z3 juli boeddhistische
muziek uit Mongoli6, samengesteld door
Fred Cales. Op 3o juli het eerste van tien
interviews die Ronald Hermsen maakte met
bekende en minder bekende Nederlanders
en Vlamingen voor wie het boeddhisme een
inspiratiebron was en is (ro achtereenvolgende afleveringen van De Middenweg, zie
voor verdere informatie de website van de

Psychologe Ada de Boer is droomtherapeut
en boeddhist. Ze geeft uitleg over de rol van
d romen: soorten, thema's, archetypische
dromen en de rol van kleur. Ze bespreeh de
boeddhistische visie op dromen bij zen en
theravada en bij va.irayana, waar een speciale
manier van dromen - de droomyoga - wordt
gebruikt als voorbereiding op de dood.
Diana Vernooij is een veelzijdig mens. Ze
is filosoof en bed rijfs ku n dige, was directeur

van bezinningscentrum De Tiltenberg, gaat
regelmatig voor in de oecumenische basisgemeente De Duif 6n is boeddhistisch beoefenaar. Agnes Sommer maakte een portret.

BOS).

ln Reflecties, ons magazine op de woensdqgmrooag, nernaren we oe sere ,nrrrun,rr rQ
de kok, die Marlous Lazal vorig jaar maakte
met zenkok Willem. Verder elke week een

ln aflevering 7 van De keuken van Nibbona
Diana Vernooij
foto: Willy Slingcrlond

juli

maakt Moniek Nooren een uitstapje naar
Italie. Tijdens een Vipassanacursus kreeg zij
van ltaliaanse studenten een bijzonder
recept: tagliatelle met venkel en avocado.
Verder: de column van Maarten Houtman.

en BOSRADIO ZOM ER zooS

frugustus Omdat

de eerstvolgende Boswijzer pas eind
augustus zal verschijnen, nu alvast een greep
uit de inhoud van de radioprogram ma's die
de BOS in juli en augustus zal verzorgen:
Op z juli in De Middenweg een gesprek

nieuw verhaal, geschreven en voorgelezen

door Pamela Koevoets. Op t z juli bovendien
Boeddhabeeld

een reportage van Agnes Sommer over de
in Artis boeddhabeelden in Artis en op r juli over
9
een kinderretraite bij zencentrum de Noorder
Poort. Op z6 juli blikt lacqueline Oskamp
vanuit het INC hoofdkantoor aan de
Amsterdamse Zuidas op de speciaal aangelegde zentu in.
Nadere informatie op de website van de BOS.

GERTIAN MULDER NIEUWE ALGEMEEN DIRECTEUR BOS
lk ervaar het als een eer en een ongelooflifk spannende uitdaging om de Boeddhistische
Omroep te mogen leiden. De BOS is voor zover mij bekend de enige boeddhistische omroep
ter wereld en zij biedt daarom een unieke mogelijkheid om mijn zakelijk en organisatorisch
talent te combineren met mijn passie voor het boeddhisme. Mijn eigen achtergrond ligt in de
reclamewereld en ik ben aangesloten bij het Zencentrum Amsterdam.
Het bestaan van de BOS is luist door zijn uniciteit alles behalve vanzelfs prekend: de Publieke
Omroep is in zijn geheel onderwerp van een kritische maatscha p pelijke discussie, meerdere
partijen zetten vraagtekens bij het bestaansrecht van de leven s bescho uwelijke omroepen.
ln een dergelijk onvoorspelbare en uitdagende omgeving is het altiid fijn om te weten dat
er actieve sympathisanten zijn die je bijstaan en, mede namens miin collega's, wil ik u als
Vriend of Vriendin van de BOS dan ook hartelijk danken voor die steun.
lk hoop u in de toekomst persoonlilk te mogen begroeten, op onze gemeenschappelijke
achterbandag in de herfst of wellicht bij u in de sangha.
Gertjan Mulder
COLOFON
Redoctie: Petra Hunsche, fon Moas, Motc
Thelosen (cobrdinotie), Babeth M. VahLoo

Votrhg.ving:

Studio J otj6 Pollrhonn, Amsterdam

Druk: Ruporo Arnsterdom
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BOSWUZER
Programmablad voor Vrie n d er
van de BOS.

DE DUIZEND ARMEN VAN

INHOUD

AVALOKITESHVARA

De duizend arm en van
Ava lol<ites hva ra

I

Programma teJevisie
Programma radio
Ce nspireerde Boeddhisten

met in iedere hand een oog. Volgens een van de vele legendes beloofde Avalokiteshvara
3,4 nimmer te rusten tot alle levende wezens bevrild zijn van hun lijden. Overweldigd door al het
/ verdriet van de wereld splijt volgens de overlevering zijn hoofd in elf stukken uiteen waarna de
Boeddha deze verandert in elf hoofden. Nu hij alle schreeuwen om hulp kan horen, wil hij
iedereen een helpende hand bieden. Maar omdat er zoveel lijdende wezens zijn, komt hij
armen tekort en geeft de Boeddha hem duizend armen om een ieder bii te staan.
2

Budtlha s Lost Cl.iidrtr;

Varaf donderdag 7 september
worcii oe iiirn Buddha s Lost
Childre n uitgebracht in zo
bioscopen n Neder and. De fllm
is een coproductie van EMS
Films, de BOS en Arte. Het boek
van de film ligt ook in de winkel.
Voor meer irformatie:
www.budd haslostcht

d

Vaak wordt Avalokiteshvara, de bodhisattva van mededogen, afgebeeld met duizend armen

ren.corn.

Av0lak ite5hva ra

BOS televisie verhuist naar Ned z
Met ingang van zat 9 september
verhuizen de te ev s euitzendingen van de BOS naar
Ned z.

BOS radiowijziging
Met ingang van woe 6 september

wordt het radio-programma
Reflecties niet meer 's middags

u tgezonden, maar's avonds van
22.o2 tot 23.oo uur, op radio 5
(voorheen radio 7 47 AM\.

ln alle boeddhistische culturen komt het beeld van Avalokiteshvara prominent terug. Binnen
het theravada boeddhisme kennen we hem als Lokitesvara, in China als Kwan Yin, in Tibet als
Chenrezig en in Japan als Kanzeon. Er is in het boeddhisme waarschijnlijk geen meer tot de
verbeelding sprekende of gezaghebbender bron van inspiratie.
Diep geraakt door de pijn en het verdriet van de wereld staat hij altijd klaar om, waar dan ook
en in welke vorm dan ook, het leed te verzachten. Zo verschijnt hij in de ontroerende Soetra
van Kwan Yin van de Maha Karuna Chan Croep (van ch'an leraar Ton Lathouwers) als monnik,
non, leek, jongere, bejaarde, christelijke verlosser, engel, profeet, tsaddik, soefi, hindoe,
athelst, ais volkomen mislukte en zelfs aJs demon.
Voor Avalokiteshvara is er geen bevrijding denkbaar voordat alle levende wezens bevrijd zijn.
Een onmogelijke opgave. Maar juist dit te leven in het volledig besef van de onmogelijkheid
ervan, typeert de bodhisattva van mededogen.
M ed ed ogen
Dit beeld lilkt als een rode draad te lopen door de radio- en tv-programma's van september.
Het begint al direct op 3 september als, ter herdenking van de aanslag van 5 jaar geleden op
tt september, documentairemaker Ceorge Schouten ons meeneemt naar het allerlaatste
muziekconcert dat in het World Trade Centre werd uitgevoerd. Hij zet ons aan het denken over
de vitale zaak van vrede en oorlog.
Nog niet op TV, maar wel al in de bioscoop is Buddha's Lost Children, een coproductie van
EMS Films, de BOS en Arte dle uitgebracht wordt door lndependent Films. Een aangrilpende
film van Mark Verkerk over de boeddhistische monnik en voormalig Thai boxer Phra KruBa
Neua Chai Kositto, die in de rurge Couden Driehoek zich bekommert om kansloze kinderen
die anders aan hun lot zouden worden overgelaten.
De TV-documenraire Zen echtpaar in de Westkaap van t7 september vertelt het verhaal van
Heila en Rodney Downey die besloten hun zakelijk succesvolle bestaan achter zich te laten en
nu gevangenen med itatie les geven.
Op r3 september bespreekt Nico Tydeman het onlangs vertaalde 6oek Oneindige Cirkel van
Bernie Classman, de sociaal bewogen zenmeester die zich al inspande voor daklozen, vrede
en ecologie v66rdat de term 'geengageerd boeddhisme' bestond. Dat ie geen boeddhistisch
leraar hoeft te ziin orn je te laten inspireren door de bodhisattva van het mededogen
bewijzen de portretten van ger'nspireerde Nederlanders en Vlamingen die op zondagavond op
de radio worden u itgezo nd en.
Aan de hand van deze stimulerende voorbeelden kunnen we ons allemaal laten inspireren
door Avalokiteshvara om het goede uit onszelf te halen. Of we nu manager, stratenmaker,
bloemist, gepensioneerde, verpleegkundige, boekhouder, politieagent, bakker of
omroepmedewerker zijn...
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N/etr Philip Class, Marokkaanse band, Tibetaanse monniken, en Sogyal Rinpoche

Producer: Babeth M. VanLoo

Montagei Ceert Braar.
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Camera: Alexander Oey

/

/

Ce uid: Martijn van

Haalen

ln juni zoot, twee maanden voor o9/n, filmde de Boeddhistische Omroep een week lang in
het World Trade Center in New York het internationale symposium Buddhism: On Practice Q
lnquiry. Het symposium werd georganiseerd ter gelegenheid van het ro-jarig bestaan van het
Ameri kaans boeddhistisch tiidschrift Tricycle.
Vele toonaangevende mensen uit de boeddhistische wereld spraken op het symposium.
Componist Philip Class, bestuurslid van Tricycle, verzorgde voor deze gelegenheid een
muziekavond in het World Trade Center-complex. Naast de uitvoering van het pianoconcert
door Philip Class nodigde hi,j Tibetaanse monniken en een Marokkaanse band uit om op te
treden. Van het concert en van Philip Glass heeft de Boeddhistische Omroep unieke
opnamen gemaakt.
Vijf jaar geleden werden voor de Boeddhistische Omroep van dit materiaal twee
documentaires samengesteld, getiteld Traditioneel en Westers Boeddhisme en De Volgende Slpp
Toegepost Boeddhisme. De documentaires richtten zich met name op de vraag: 'Hoe
boeddhistische inzichten inmiddels toegepast in de samenleving)'
Vanuit het inmiddels historisch materiaal heeft Ceorge Schouten nu de documentaire
Voor tt september samengesteld. De film centreert zich rond Philip Glass. Hij wordt door het
boeddhisme steeds geconfronteerd met de rol van kunst in de maatschappij. De film belicht
op een associatieve manier de situatie van voor en na september. Hoe kunnen we omgaan
met de steeds grotere tegenstellingen die inmiddels in de wereld ontstaan zijn) Of hadden
we de aanslag kunnen voorkomenl De film nodigt uit tot reflectie.
ln verband met de herdenking van de aanslag op het World Trade Center die in september
zoo6 vijf iaar geleden is zendt de BOS dit programma uit.

Philip Glass

zijf
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zon 17 september ZEN ECHTPAAR lN DE WESTKAAP
2
herhAling zAt 24 Sept
08.52 uuf, NED 2
14.03 uuG NED

Regie, car.era

& montage:

Renee Scheltema

Eindredactie: Babeth M. VanLoo

/

Lenste:3omin.

Metr Heila & Rodney Downey, Unathi Sigenu, lohan Stander

/ 6eluid: Mpo Mofokeng

/

Eindrrontage: Ceert Braam

/

/

Met dank aani Depairment

oICorrectional Services Westerr Cape, Robertson police statior, Dharma Center Robertson, Dharma Center
Rondebosch & Westerford School

Uit'Zen Echtpqar in de Westkaap'

Het echtpaar Heila en Rodney Downey, besloot 9 jaar geleden in Robertson in de Westkaa
te gaan wonen en daar een Zen Dharma Centrum op te richten.
Beiden waren voor die tijd succesvol in hun werk, Rodney was manager van een enorme
winkelketen in Zuid Afrika. Ze hadden een groot huis, een zwembad, de nieuwste Mercedes,
alles wat hun hartje begeerde, maar toch bleef die knellende vraag: 'ls dit alles in het leven)'
Nadat ze samen een zen retraite hadden bezocht, besloten ze hun leven een zen boeddhistische wending te geven en zich in dienst te stellen van hulp aan anderen. Samen werken ze
nu eens per week in de gevangenis in Malmesbury, waar ze meditatieles geven aan een
groepje van ongeveer r 5 gevangenen.
ln de film volgen we onder anderen Unathi, een jonge zwarte man die voor moord al tien
jaar in de gevangenis zit. Op zijn r8e, gedurende een traditioneel feest in de township
Guguletu, stak hij tijdens een ruzie een iongen dood. Via een andere gevangene kwam hij in
aanraking met het zen boeddhisme en Heila en Rodney. We zien de vrijlating van Unathi, en
volgen hem op weg naar Robertson, waar hil thuis wordt opgevangen door het echtpaar,
want hij durft nog niet terug naar ziin township. We zien ook andere activiteiten van Heila,
die ondermeer betrokken is bij slachtofferhulp op het lokale politiebureau in Robertson.

zon 3 sePt INSPIRATIE - VAN ZICHT TOT
r

9.Jo
DF

-
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HANDELEN: MAARTEN HOUTMAN

\WTC

ln de zesde aflevering van deze serie praat

M IDD

F

geworden als zenactivist, betoont zich in dit
boek een klassieke zenleraar die uitleg geeft
als traditionele teksten als de Hart Soetra. Op
een interessante manier weet Glassman zijn
eigen geengageerde praktilk te onderbouwen
met noties uit de zentraditie.
ln de laatste twee afleveringen van de serie
De keuken van Nibbana staan authentieke
Birmese vegetarische recepten op het menu.
Het eerste recept, Kya zun hinga, is een
noedelsoep met paddestoelen.
Verder: de column van lotika Hermsen.

Ronald Hermsen met de achtentachtigja rige
tao-zenleraar Maarten Houtman. Hij noemt
zichzelf autonoom boeddhistisch leraa r,
omdat hij niet in 66n bepaalde traditie staat.
Een gesprek over de werking van de stille
geest.
Maatlen Hautfio r

woe 6 sept CIACINTO SCELSI EN HET
22.02

-

23.OA

U

BOEDDHISME

Een gesprek van Jacqueline Oskamp met de
celliste Frances-Marie Uitti over de invloed
van het boeddhisme op de muziek van de
Italiaanse componist Ciacinto Scelsi (r9o5r988). Scelsi droeg enkele werken op aan
Uitti en zij voert zijn muziek regelmatig uit.
Zo bracht ze onlangs een nieuw ontdekt
celloconcert van Scelsi in premidre.
Ciacinto Scelsi Fred Gales interviewt regisseur Mark Verkerk
R!FLECTIES

zon
r

9.Jo
ilF

over zijn nieuwe film Buddho's Lost Children,
die deze maand in premidre gaat.
Verder: de column van Varamitra.

r
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lneke van Doorn

22.02

Junt AMBASSADEUR VAN DE BHUTAANSE

t?FF IC-1FS

Jigme Druk pa

iermee begeeft dit koor zich

- 23.04 U Op 27 augustus vond in Best bij Eindhoven
REFLECTIES

21

voor de eerste keer op het 'jazz-pad'. Over de
invloed van zen op haar zingen zegl zij onder
meer:'lk ga nu met minder ballast en vrijer
het podium op.'

woe 13 sept TICKET FOR TIBET, TWEEDE EDITIE
het tweede Ticket for Tibet festival plaats, als
steunbetuiging aan het vreedzame streven
naar een veilig en autonoom Tibet. Er waren
optredens van onder meer Spinvis, Osdorp
Posse, Cerard van Maasakkers en The
Shavers. Eelco Vijzelaar ging voor de BOS
naar het Aquabest recreatiepark en sprak met
artiesten en bezoekers.
ln de boekenrubriek geeft Nico Tydeman
commentaar op Oneindige Cirkel van Bernie
Classman. Classman, die vooral bekend is

ln de achtste aflevering van deze serie praat
Ronald Hermsen met Sander Tideman,
o ntwik kelin gs ba n kie r en management consultant. H ij schreef het artikel Mind over Matter,
waarin hij pleit voor een grondige herziening
van ons economische stelsel. Clobalisering is
niet het antwoord op de huidige problemen
meent hij. Maar wat dan well

22.42 23.04 U VOLKSMUZIEK

ln de zevende aflevering van deze serie praat
Ronald Hermsen met lneke van Doorn, jazzzangeres en zenbeoefenaar. Met haar eigen
groep Vandoorn, waarin ze samenwerkt met
haar partner Marc van Vugt, maakte zij tot nu
toe zeven cd's. Vandoorn speelde onder meer
op het North Sea lazz Festival in r998.
Binnenkort start hun project lnventingJazz, in
samenwerking met het N ederlands
H

u

Sonder Tidernan

TOT
HANDELEN: INEKE VAN DOORN

Kamerkoor.

-

20.OO
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woe

zon 10 sept INSPIRATIE _ VAN ZICHT

_ VAN ZICHT TOT
HANDELEN: SANDER TIDEMAN

17 sept INSPIRATIE

Door zif n samenwerking met de Nederlandse
popgroep Blof werd de Bhutaanse musicus
en etnomusicoloog jigme Drukpa in din klap
wereldberoemd in Nederland. ln het
Umoyaproject van Blsf had hil een uitermate
bescheiden rol, maar vervolgens nodigde de
organisatie van het Tilburgse festival Mundial
hem uit om met een Bhutaans muziekgezelschap naar Nederland te komen. Marlous
Lazal sprak na het optreden met hem over de
Bhutaanse muziekindustrie, de liederen van
Milarepa en de wens van iedere Bhutaan om
66n keer in zijn leven Bodh Caya te bezoeken.
Verder: het curriculum van een van de boeddhistische centra in ons land en de column
van Nhut Quang Nguyen.

zon 24 sept INSPIRATIE - VAN ZICHT TOT
r 9.JO - 2o.oC u
HANDELEN: SICISWALD KUI,KEN
DE

S

lvl1D D

E

l'lWtC

ln de negende aflevering van deze serie een
gesprek met Sigiswald Kuiiken, musicus en
dirigent. Met het gezelschap La Petite Bande
reist hij de wereld rond. Op ziln zzste
bekeerde hij zich tot het katholicisme en
sinds drie jaar mediteert hij bilna dageliiks.
Wat de oogst hiervan is vertelt hij aan Ronald

igiswald Kuilken Hermsen.

RADIO
vervolg pog

4

woe 27 sept TIJGERS AAIEN IN DE TEMPEL
22-02

-

Een boeddhistische woudmonnik wandelt 's

21.OO u

R EF

nachts bii het schijnsel van de vlammen van
twee fakkels heen en weer. Hij doet een loopmeditatie en concentreert zich daar volledig
op. Zo krijgt hij pas laat in de gaten dat hij
een toeschouwer heeft gekregen. Het is een
levensgrote wilde tijger die vanuit de jungle
naar de monnik is geslopen en aandachtig
toekijkt. De monnik is een woudmonnik en
mediteert midden in een gevaarli,k oerwoud
waarvan hij weet dat er tijgers zijn. Zo
probeert hij zijn angsten te beheersen en
kennis te ontwikkelen waarmee hij op zoek
kan gaan naar een vreedzaam en gelukkig
hart. Woudmonniken komen voor in
Thailand, Myanmar en Laos. ln Thailand
hebben ze een tempel waar ze tijgers houden,
Programmamaker Peter Meijwes ging op
bezoek bij woudmonniken in de Tiigertempel
van Kanch a nabu ri.
De Zu id-Koreaanse muziekgroep Dulsori

LECTIES

Woudmonnik in de
TUgertempel von
Kanchanahuri

INSPIRATIE

-

Muziekgroep Dulsori

houdt zich bezig met Pungmul, een muziekstijl die door Koreaanse boeren gespeeld
wordt. Met percu ssie-in stru menten imiteren
ze de geluiden van de natuur: donder, bliksem, regen en wind. Deze muziek is gebaseerd op siamanistische, taoistische en boeddhistische rituelen, waarbij de leden van
Dulsori er alles aan doen om het publiek te
betrekken in hun optredens. Eind juli speelde
het gezelschap op het Belgische Sfinksfestival
en Marlous Lazal maakte er een reportage.
ln de laatste aflevering van De keuken van
Nibbana kookt .los6 Visser een traditionele
Birmese ei-curry. Haal voor de typisch

Birmese smaak riante hoeveelheden kurkuma
(geelwortel) in huis en bak de uitjes'Burmese
Birmese ei-curry
style'. Dat wil zeggen: heel lanqzaam
mtnslens een natT uur - onoe*oo.,orrar,f
roeren goudbruin laten worden. De belangrilkste instructie daarbij luidt'never mind!'
Verder: de eerste maandelijkse bijdrage van
onze nieuwe columnist Ron Sinnige.

-

VAN ZICHT TOT HANDELEN

'Er is altijd een bepaalde groep mensen geweest, die de inspiratie van tijd tot tijd aanvliegt.
Namelilk allen die bewust voor hun werk kiezen en het met liefde en fantasie verrichten.
lnspiratie kan in het beroep van arts, pedagoog, tuinman en in nog honderd andere voorkomen. Hun werk is een permanent avontuur, wanneer het hen lukt om er steeds weer nieuwe
uitdagingen in te ontdekken. Ondanks moeilijkheden en tegenslagen bekoelt hun nieuwsgierigheid niet. Uit elk opgelost probleem spruiten nieuwe reeksen vragen voort. Wat inspiratie
ook is, haar bron is altijd een "ik weet het niet".'
a
ln deze serie lnspiratie - von Zicht tot Handelen komen ro geinspireerde mensen aan hetV
woord. Voor hen allemaal is het boeddhistisch gedachtegoed een bron van inspiratie. De 66n
is uitsluitend boeddhistisch georidnteerd, de ander voelt zich ook thuis binnen het denken
van andere (oosterse) stromingen. leder verdiept zijn of haar inzicht op eigen manier en
probeert dit te integreren in het handelen van alledag: van theatermaa kster, politica en
bankier, tot boeddhistisch leraar, tuinarchitect en musicus . Ze zijn van alle markten thuis.
Aan het woord komen onder andere actrice, journaliste en voormalig leidster van de theatergroep Nieuw Amsterdam Alida Neslo, jurist en schrijver loest't Hart, de 88-jarige tao-zen
leraar Maarten Houtman, zentu in-ontwerper Pieter de Koning en schrijfster Pamela
Koevoets.

Hoe laten deze mensen zich steeds opnieuw inspireren door de eeuwenoude boeddhistische

inzichtenl Hoe geven zij in hun dagelijks leven vorm aan de inspiratie die zij uit het boeddhisme putten) En vooral: hoe blijft dat'ik weet het niet' steeds weer uitgangspunt van
handelen, waardoor het zicht niet bij voorbaat beperkt wordt, mogelifkheden open blilven en
het leven fris en sprankelend bliift)
COLOFON
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3 JAAR IN RETRAITE

IN HOUD

Smelten ols een klont boter in de zon

j

jaar retraite in Lerab Ling
?rogramma televis ie

Wat hebt u de afgelopen drie laar gedaani Bent u in die periode verhuisd, van baan veranderd,
ofvan partner) Heeft u nieuwe mensen leren kennen, nieuwe inzichten gekregenl Bent u
3,4 ge€migreerd, hebt u iets drastisch veranderd of is het leven gewoon zijn gangetje gegaanl
Niks mis mee hoor. Maar het kan ook anders. ln Zuid-Frankrijk bijvoorbeeld. Waar in het dit
4 jaar officieel geopende centrum Lerab Ling onlangs een retraite van drie jaar, drie maanden en
drie dagen van start is gegaan.
I

2

Progra m m a rad io

Boeddhistisch Film Festiva

I

Europa

Achterbandae oo zz oktober
f,onorg, on.or". rs e. weer
een BOS

ac hte rba

n

IN LERAB LING

dag.

Dit jaar is het thema ooedorisrne
en medla'. Bovendien zal de film
Milarepa die avond in premidre
gaan. Hou voor meer informatie
onze website en e ectronische
n euwsbrief in de gaten.

ln dit boeddhistische centrum, dat is opgericht door
de Tibetaanse leraar Sogyal Rinpoche, zijn vanaf g

augustus dit jaar zo'n t50 rnensen begonnen aan
deze collectieve retraite. Het is voor het eerst dat dit
op zo'n schaal gebeurt an het Westen. ledere deelnemer zoekt op ziln of haar eigen manier naar inzichl,
verdieping en transformatie. Men volgt een regime
van vroeg op staan, veel studeren en beoefenen. Alles
uiteraard in stilte. De lunch wordt 's middags
zwijgend genuttigd en daarna is er een uurtje dat er
even met elkaar gepraat mag worden.

Een kwestie van zijn
Omdat deze hardcore variant niet voor iedereen rnet een beroep of een familie is
weggelegd is er ook een aantal parttime varianten van de retraite, waarbij delen van het
Programma - en in een variant zelfs het hele programrna - thuis kunnen worden beoefend. ln
alle gevallen moet de totale tijd in retraite drie jaar, drie maanden en drie dagen duren. Na
afloop is er in Nederland ook nog de mogelijkheid om onderricht te volgen. De hoop is dat de
thuisretraitanten hun intensieve beoefening vrijwillig doorzetten na de drie jaar, omdal zij dan
ervaren hebben hoe zinvol het is. Het eerste jaar heet overigens het zwaarste te zijn. Maar
tegelijkertijd is dat ook een essentieel onderdeel van een retraite. Tenzin Palmo, de Engelse
vrouw die 1z jaar in een grot doorbracht vergelijkt het met het bakken van een taart: 'Je stopt
hem in de oven, en je haalt hem er pas uit als hij goed gaar is.' Ook Sogyal Rinpoche zelf
haalt een vergelijking met de keuken uit de kast: Meditatie is gewoon een kwestie van zrjn,
van smelten, als een klont boter in de zon.'

dha's Lost Children
De bioscoopf lm Buddha's Lost
Children, over het b ijzo n de re
verhaal van de monnik en

voormalig thaibokser

Ph ra Khru
Bah draait rog steeds in de

bioscopen. Kijk voor een actuele
lijst met th eate rs op
www.buddhaslostchild ren.com

Tijd om noar binnen te kijken

Zo is dat
'Zo is dat is een docunertaire
over een leven dat anno zoo6 in
Nederland n a uwe lrlks meer
geleefd wordt. De Croningse Boer
Jan (r933) uit Letteibert volgt jaar
in jaar uit het ritme van de natuur
en leeft in harmonie met de
seizoenen. 'Zo is dat kwam tot
stand onder erndredactie van de
BOS.

Uitzending:

tt

okt, zj.5o uur, Ned

j

Als u zelf nog mee wilt doe met deze retraite in Lerab Ling zelf is het yammer genoeg te laat.
De inschrijving is gesloten. Mensen die alsnog aan de th u is retra ite-optie willen meedoen,
kunnen dit aanvragen bij Rigpa Nederland. En vergeet niet: sponsoring is welkom. Anders dan
in het oosten is er in het westen geen cultuur waarin mensen gesteund worden die hun leven
willen wiiden aan het boeddhistische pad. Daarom is er een fonds in het leven geroepen om
men:;en die de retraite zelf niet kunnen bekostigen te ondersteunen. Slechts op deze manier
kan er een voedingsbodem gecrederd worden waarop het boeddhisme kan floreren.
Moclrt u sponsoring nou wat banaal vinden maar wel geinteresseerd zijn om meer over deze
retraite te weten te komen, luister dan naar een reportage over deze retraite in het programma
ReJle';ties, woensdag u oktober om 22.oo uur. Om Tenzin Palmo nogmaals te citeren: 'We
hebben altild tijd om te eten. Op een of ander manier hebben we altiid tijd om te slapen.
Waarom hebben we dan nooit tijd om gewoon te gaan zitten en naar binnen te kijken)'

zon 1 lktober BOEDDHISME EN FILOSOFIE aflevering r: wie ben ikl
'r4.o4 uu(

NED 2

herhaling zat 7 okt
09.53 uur, NED 2

Regie

& montage: Alexander Oey / met: Jan Bor en Bruno Nagel / camera: Alexander oey & Maarten Kramer /

Lengte: 30 min.
1
filosofie.
Wat zi,in de
oosterse
en
de
westerse
tussen
Deel r van een serie over de raakvlakken
confrontatie
dingen die we als westerlingen van het boeddhisme kunnen lerenl Leidt een
tussen westers en boeddhistisch denken oP den duur tot een verandering van het westerse
perspectiefl ln hoeverre zijn we OberhauPt in staat om ons dit heel andere denken en
beleven eigen te maken en in hoeverre is onze blik gekleurd door oridntalismel
Jan Bor gaat met Bruno Nagel in dialoog hoe er op verschillende manieren in het Westen en
het Oosten gedacht wordt over 'het Zelf'. Bor is filosoof en publiceerde het boek Op de grens
ge uid:

fillis Schriel / eindredactie: Babeth M. Vanloo

van het denken waarin het zenboeddhisme en de westerse wilsbegeerte als aanvankelijk
gescheiden stromen langzaam ineen vloeien. Nagel studeerde filosofie, theologie,
godsd ienstwetensch a ppen en lndo-lraanse talen en hij heeft gedoceerd aan de Universiteit
van Amsterdam. Hii legt verbanden tussen de mystieke traditie die Europa gekend heeft en
het Boeddhisme.

Bruno Nogel

zon 15 oktobef AAN DACHTSTRAIN ING
r4.o4 uur,

NED

2

herhaling zot 21 okt
'lo.oo uur,

NED 2

Regle: lurgen Cude i.s.m. Jaap Verhoeven

/

Lengte: 3o

met: lon Kabat'Zinn, lohan Tinge, Anne Speckens

f

.

jon Kabat-Zinn Ph.D. is oprichter en directeur van de Stress Reduction Clinic van het
gezondheidscentru m van de universiteit van Massachusetts en hij is schrijver.
Kabat-Zinn's systematische aanpak om nieuwe vormen van beheersing en wiisheid in ons
leven te ontwikkelen is gebaseerd op onze innerliike talenten om te ontsPannen, aandacht te
schenken, bewust in het hier en nu te leven en tot inzicht te komen. lnspiratiebronnen van

dit model zijn boeddhistische med itatietech nieken.
ln r996 kwam Drs. Johan Tinge in contact met het werk van Kabat-Zinn:'lk wist meteen dat
dit een werkwijze was waar ik eigenlijk al jaren naar op zoek was. Nu ben ik oprichter van het
lnstituut voor Mindfulness in Nederland en organiseer ondermeer de Opleiding tot
mindfulness trainer.'
ln tegenstelling tot andere landen staat het onderzoek hiernaar in Nederland nog in de
kinderschoenen. Maar het begin is er. Aan de Radboud universiteit Niimegen is mevrouw
Prof. dr. Anne Speckens, hoogleraar psychiatrie, onlangs een onderzoek gestart naar de effecten van M indfu lness- Based Cognitive Therapy. Als kind zat ik met miin ogen dicht in het
spookhuis, later durfde ik wel te kiiken en viel het eigenlijk reuze mee, zo vergaat het me nu
ook met het aankijken van miin angsten,'aldus een van de cursisten.

Jon Kabot-Zinn

O

zon 29 oktober DE r4 DALAI LAMA'S
14.04 uu r,

NED 2

herhaling zot 4 nov
09.55 uur,

Dolai Loma

NED

2

Regie: Ceorge Schouten

/

Lamdark, Stanley Bremer

Lengte: 3o min.

met Martin Brauen, Sonam D6 ma Brauen, Sonam Zolksang, Conkar Cyatso, (esang

& Hugo Kreijger / camera: Bernd Wouthuijsen / geluid: lane Snijders & Martiin van

/ eindredactie: Babeth M. VanLoo
/
De r4e Dalai Lama is zo bekend omdat hij al jong zi.ln land Tibet moest ontvluchten. Maar
wat is er bekend van zijn dertien voorgangers) wanneer leefde de rste Dalai Lama, wie was
hij en hoe werd zijn opvolger gevonden? De Zwitserse conseryator dr. Martin Brauen heeft
over de r4 Dalai Lama's materiaal uit alle delen van de wereld verzameld. De tentoonstelling
die hij maakte is tot 7 ianuari zooT in het Wereldmuseum Rotterdam te bezichtigen.
Reincarnatie is vanzelfsprekend een rode draad. De r4e Dalai Lama zelf herinnert zich ziin
vorige levens via dromen, met name die van de r3e en de 5e Dalai Lama. Hii zegt de
volgende keer niet meer in Tibet te worden wedergeboren.
Martin Brauen geeft prils wat zich achter de schermen afspeelde toen hij sponsors ging
zoeken. De meesten gaven niet thuis en sommigen die wel betaalden wilden hun naam niet
Haalen

montage: Jan Ketelaa.s

genoemd zien uit angst voor Chinese repercussies.
Martin Brauen maakt een kanttekening bii de houding van westerse boeddhisten: 'Ze nemen
veel van Tibet, maar geven weinig terug. De keuze voor Tibetaans Boeddhisme moet een
politieke stellingname tot gevolg hebben.'

zon l okt INSPIRATIE - VAN :ZICHT TOT
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Pamela -Koevaets

ln aflevering 3 van de serie over de
Tijgertempel gaat het over Ajaan Mun, oprichter van de moderne orde van de woudmonniken. Hij stuurt zijn leerlingen het oerwoud in
terwijl weet hij dat er tiigers zitten.
Verder: de column van jotika Hermsen.

HANDELEN: PAMELA KOEVOETS
ln de tiende en laatste afleverlng van deze

serie een gesprek met Pamela Koevoets,
schrijfster van gedichterr, verhalenbundels en
romans. De zoektocht naar vrijheid is er in
haar leven eigenliik altiid geweest. Op een
gegeven moment las ze het boek De mythe
van vrijheid van Ch6gyanr Trungpa. Dat
zorgde voor een koersw jziging.

r

westen. Op jonge leeftijd was ze Miss Rodeo
van de staat Utah. Haar opvoeding was
streng Mormoons, maar toen ze als tiener
binnen een hall iaar zeven vrienden verloor,
begon een existientidle zoektocht die haar bij
het boeddhisme bracht. Ze ging in de leer bi.f
Chogyam Trungpa en is inmiddels een van de
drijvende krachten achter het'Big Mind'
Diane H a milton trainingsprogramma van de Amerikaan se
zenleraar Cenpo Merzel Roshi. Marlous Lazal
bezocht een van haar seminars, waarin ze het
onderricht van Trungpa over de 'Vijf
Boeddhafamilies' combineert met Genpo's
Big Mind en de integrale benadering van Ken
Wilber.
DE

woe 4 okt ZEN EN FLAMENCCI
- 23.OO u ln het anders zo serene zencentrum de
REFLECiIES
Noorderpoort in Drenthe gaf flamencodanse-

22.O2

{

Hogen Roshi

res Shoshi lsraeli samerr met zenlerares jiun
Roshi een driedaagse workshop 'zen en
flamenco'. Marlous Lazal ging in Wapserveen
op zoek naar de overeerrkomst tussen de
eenpuntigheid van samadhi en de duende
van de cante jondo.
Van over de hele wereld komen mensen naar
het Thaise Kanchanaburi voor een bezoek aan
de tijgertempel. Een van de vrijwilligers die
ook tiigers verzo(gt is een Nederlandse. Zij is
al een paar keer in het ziekenhuis beland,
want werken met speelse tijgers is niet

zonder

zon 1S okt DIANE'MUSHO'HAMILTON
9.3O - 20.OO u Diane Hamilton was een kind van het wilde

zon E okt BOEDDHISTISCHE MUZIEK UIT
9.3O
DE

I

-

2O.OO u

IDD E\WEC

Burjat-mongolen

lD D ENWEC

woe 18 |kt MONGOOLSE MUZIEK OP SFINKS
* 23.OO U FESTIVAL

22.02

geva ar.

Verder: de column van \/aramitra.

'r
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REFLECI]ES

DE

RUSSISCHE FEDERI\TIE
De enige van oudsher b,ceddhistische regio in
Europa is het woongebied van de Kalmukken
langs de bovenloop van de Wolga in Rusland.
Sinds het uiteenvallen virn de Sovjetunie
vindt er een heropleving plaats van het
boeddhisme. Kalmukken, Tuvanen en Burjatmongolen proberen allen om de lokale
gebruiken, rituelen en rnuziek weer in ere te
herstellen. Fred Cales maakte een selectie en
licht de fragmenten toe.

Ensemb

le Khan Bogd

De abt van de tijgertempel in Kanchanaburi
heeft een droom. Die droom is om het
oerwoud weer te bevolken met tijgers. Maar
zal die droom ook uitkomenl Het vierde en
laatste deel van de serie over de tijgertempel.
Verder: het curriculum van boeddhistisch
centrum Nangten Menlang in Emmen, en de
column van Nhut Quang Nguyen.

woe 11 okt C ROTE 3-JAAR RETtIAITE VAN START
- 2).OO u ln augustus is in Lerab [.ing een grote drieLECTIES

Lerab Ling

jaar retraite van start gegaan. Zo'n r5o
mensen zullen zich in Zuid Frankrijk
gedurende drie jaar, drie maanden, drie weken
en drie dagen terugtrekken uit het wereldse
bestaan.,eanette Werkhoven was bil de start
aanwezig en sprak met cleelnemers uit

r

zon 22 okt DE DEFINITIE VAN HET LEVEN
9.3O - 2O.OO u Nalanda, het boeddhistisch instituut van
IIF

M ID DE

I\WEC

Nederland.

Geinspireerd door haa r tai-chi-training
verdiepte de Belgische filosofe Patricia de
Martelaere zich in het taoisme. Haar boek

- de weg om niet te volgen is even
helder als ongrijpbaar. Nlico Tydeman praat
erover met Jacqueline Oskamp.

zang en bespelen instrumenten als de morin
khuur, de vedel met de paardenkop. Eind juli
traden ze op tijdens het Sfinks festival bij
Antwerpen. Marlous Lazal registreerde het
concert en sprak met enkele leden van het
en sem b le.

22.02

R EF

Het ensemble Khan Bogd bestaat uit jonge
Mongoolse musici die aan het conservatorium van Ulaanbataar studeerden. Zij ziln
zeer bedreven in de typische Mongoolse keel-

Tooisme

RADIO
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Brussel, organiseerde begin oktober een
tweedaagse vol lezingen en debatten. Dit jaar
ging het over hoe vanuit het boeddhisme en
vanuit de biologie wordt gekeken naar leven
en evolutie, met sprekers als Traleg Kyabgon
Rinpoche, Fabrice Midal, .lean-Philippe
Lachaux, Michel Bitbol, Lama Karta en Johan
Michaux. Een reportage van Fred Cales.

woe zS okt LEIDING GEVEN AAN EMOTIES
22,02 - 2).OO u Alice de Croot is coach en trainer. Daarnaast
verdiepte ze zich uitvoerig in het boeddhisme.
Deze ingrediEnten komen bij elkaar in haar
nieuwste boek De zesde Dimensie; leiding
geven oon emoties, voor iongeren van r 5+,
ouders en pedagogen. ln de vorm van een
verhaal over een jong meisfe dat op reis gaat
in een magische trein, verschaft De Groot
inzicht in allerlei aspecten van het leven.
Swinging Soul ,leanette Werkhoven maakte een portret.
Machine Frangois Content was in de iaren zestig en
zeventig een gevierd poptrompettist. Onder
meer bil Swinging Soul Machine, die in t969
de hit Spooky's Day Off scoorde. ln dat jaar
werd hil min of meer toevallig boeddhist. Of
preciezer: hij werd lid van de Soka Gakkai,
een Japanse stroming die de essentie zoekt in
het reciteren van de Lotus-soetra: Nam Yo Ho
Renge Kyo. Tegenwoordig wijdt Content zich
daarnaast nog aan twee popsongs:
Hypenonic, opgedragen aan Herman Brood,

en I mode up my mind, voor zijn vriendin.
Agnes Som mer bezocht hem in een
verduisterde woning aan de Amsterdamse
N ieuwmarkt.
Verder: de column van Ron Sinnige.

REFLECTIES

zon 29 okt ALAN WALLACE BEZOEKT NEDERLAND
- 20.OO u Alan Wallace is vertaler van de Dalai Lama,

19.3O

meditatieleraa r, wetenschapsfi losoof dn
natuurkundige. Hil is dan ook intensief
betrokken bil de tweelaarlijkse 'Mind and Life'
dialogen tussen de Dalai Lama en westerse
wetenschappers. Wallace is oprichter van het
Santa Barbara lnstitute for Consciousness
Studies in de V.S., waar wetenschappeliike
Alon wollace inzichten worden geintegreerd met boeddhistische beoefenins. Eind september was

DE MIDDENWEC

hij in Nederland en

b-oog

,ich

ia."n rn.f

istische Nederlandse wetenschappers over de vraag of meditatie werkt.
Marlous Lazal bezocht het seminar en
n

iet-boedd

h

maakte een reportage.

IE EDIT!E INTERNATIONAAL BOEDDHISTISCH FILM
FESTIVAL EUROPA

Van zondag 22 tot en met dinsdag z4 oktober is in Filmmuseum Cinerama Amsterdam de

eerste editie van het lnternationaal Boeddhistisch Film Festival Europa. Vijf films in drie
dagen met als gemeenschappeli.ik thema 'Tibet in the Movies'. Met dit thema wil het festival
een bijdrage leveren aan de maatschappelif ke discussies over culturele diversiteit, waarden
en normen, onderdrukking, het milieu en ethische kwesties.
De eerste film die vertoond wordt is Milarepa. Negenhonderd iaar na ziin dood
Milarepa - visionair, magiEr, heilige en dichter - Tibets grootste mysticus. ln ziin ieugd
bracht Milarepa door zijn temperament en zwarte magie dood en verderf in zijn familie. De
speelfilm is het debuut van de jonge Tibetaanse lama Neten Chokling Rinpoche, die bii de
premidre
zondag zz oktober 2o.oo uur - aanwezig zal ziin.
Verder worden nog vertoond:
The Cup, ma z3 okt, I9.oo uur: Het verhaal van twee jongens, Palden en Nyima, die in hun
Tibetaanse klooster worden aangestoken door het voetbalvirus. Zie ook de tv-pagina.
Travellers
Magicions, ma z3 okt, 2r.oo uur: Dondup en Tashi willen hun afgelegen dorp
verlaten. Dondup is een jonge ambtenaar die liever druiven gaat plukken in Amerika. Tashi is
een rusteloze boerenzoon, die door een tovertruc van zijn broer in een droomwereld vol
verleid ingen en intriges belandt.
The Oracle, di z4 okt, r9.oo uur: Een fascinerend portret van de staatsorakels in Dharamsala,

bliift

-u

-
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COLOFON
Rcdocri.: Ton Mdas, C.rtjon Muldct, Morc
Thcloscn, Bobeth M. VonLoo, Ma

jn

yon det

Woa (co6dinaric)

Me, donk oon Jaon Korcl

H

kama

votmg.ving; Sru.lio Joi. Pollmorn,

Druk: Ruporo Amsterdom

An*rfu m

het ballingsoord voor Tibetanen.
Dreaming Lhasa, di z4 okt, z't.oo uur: Karma, een Tibetaanse filmmaakster, reist van New
York naar Dhharamsala. De aangri.jpende verhalen van uit Tibet ontsnapte politieke gevangenen versterken Karma's eigen gevoel van culturele vervreemding,
Meer informatie op: www,ibbf-europe.eu

Programmablad voor Vrienden
van de BOS.

H

Niet zomaar een adviseur

IN HOU D
het orakel
Programma televis

ie
radio
Een lotus in de lage landen
Programma

ET ORAKEL

l

Een gewone sterveling moet het doen met een muntje. De koningin heeft een informateur, en

bij moeilijke keuzes te rade bij een orakel. Wat) Ja, een orakel. lets dat
niet
meer
van
tijd
lijkt, maar het is wel zo.
deze
3, 4
2 de Dalai Lama gaat

4

BOS-documentaires oo IDFA

Cf

et aocu *enta ire-i?stival
IDFA zullen drie BOS-films te
zien zijn: Wisdom of Health,
Going Home en Fingers Pointing at

the Moon.
Het IDFA begint op z3 november,
in Amsterdam. zie ook:
www.idfa. nl

Zorgverzekering voor
Boeddhisten
De Boeddhistische Unie
Nederland biedt leden een
collectieve zorgverzekering via
Zilveren Kru is Achmea, met
kortingen tot r o procent. Zie voor

informatie en insch rijfformulier

l3.boeddhisme.nl.

Het orakel in kwestie werd als Thupten Ngodup geboren in r958, in Tibet. Een jaar later vielen
de Chinezen het land binnen, en in r965 vluchtte hij met zijn ouders naar Bhutan, net als
zovelen. Hij begon zijn opleiding in een klooster, om monnik te worden. Niets wees er nog op
dat er iets bijzonders met hem zou gebeuren.
Het offici€le staatsorakel van Tibet is een functie die al enkele eeuwen oud is. Verbonden aan
het Nechung klooster wordt het ook wel Nechung-orakel genoemd. Dat wordt je niet zomaar:
het orakel wordt nlet gekozen, maar herkend. ln t 987 - het vorige orakel was toen al drie jaar
overleden - was Thupten 29. De in het dagelifks leven terughoudende en niet erg spraakzame
monnik werd bevangen door de Nechung-geest: 'ik voelde een elektrische stroom, ik begon
alles wazig te zien en mijn lichaam begon te schokken. lk had geen controle meer over mijn
lichaam.' Na veel beraad en het bekilken van andere tekens kwam men tot de conclusie dat
hij het nieuwe orakel moest zijn.

Een gouden

pak von jo kito

De Dalai Lama consulteert het orakel, maar Eaat pragmatisch om met een traditie die in het
westen opgetrokken wenkbrauwen veroorzaakt: 'Als ik een probleem heb en de oplossing
duideliik is, dan kies ik die gewoon. Pas bij twijfel roep ik adviseurs in, en het orakel kan er
daar een van zi.jn.'
Gekleed in een overdadig rijk gouden pak dat wel 3o kilo weegt en lopen nauwelijks mogelijk
maakt gaat het orakel zitten. En dan gebeurt het: zijn gezicht wordt opgeblazen, hij gaat snel
ademen met ogen als schoteltjes begint hij te sissen. Dan is de trance compleet, en begint hij
te dansen. Langzaam en dreigend. Vervolgens buigt hii voor de Dalai Lama en springt dan
plotseling weer op, alsof het loodzware kostuum niks weegt. De consultatie begint. De Dalai
Lama stelt zijn vragen, het orakel geeft antwoord, en vervolgens krijgt de rest van de regering
ook de gelegenheid tot vragen stellen. Het orakel beantwoordt ook hun vragen, en zakt
daarna plotseling in elkaar. Met grote haast wordt hij vervolgens - alsof het een zwaar zieke
betreft - door vier monniken opgetild en ijlings weggebracht.
De voorspellingen van het orakel kunnen vreemd genoeg heel specifiek zijn. Thupten Ngodup
weet na de trance overigens niets meer van de hele gebeurtenis, als een droom die je niet

kunt herin neren.
Buddha's Lost Children

Een niet te meten, niet-menselijk bewustzijn
BOS-documentaircs in de prijzen
Buddha's Lost Children heeft
binnen 3 weken ro.ooo
bezoekers aangetrokken en is
bekroond met de Kristallen Film.
Zo is dat heeft de Tuschinski
Award gewonnen, voor het

De documentaire 'Het Orakel' van David Cherniack, die op z8 november wordt uitgezonden
is een fascinerend portret van dit orakel, maar ook van Cherniack zelf, die moet leren omgaan

met een totaal ander soort menselijk bewustzijn: 'het opent een venster op een bewustzijn
dat totaal niet-menselijk is', zo zegt hij zelf. De moderne wetenschap wil graag meten, maar
voor zoiets vormeloos is een andere methode nodig.

beste eindexamenwerkstu k van
de Nederlandse Film en Televisie

'Hebt u ooit overwogen om het orakel wetensch a ppelijk te laten doormeten tijdens z'n
trance)'vraagt Cherniack aan de Dalai Lama. 'Nog niet' antwoordt de Dalai Lama. 'lk zou het
wel willen'vervolgt hij lachend, 'maar dan moeten we wel toestemming vaan het orakel zelf

Academ ie.

hebben... en dat is extra moeiliik.'

zqt 4 november
9.55 uu r, NED 2

herhaling

D

E t 4 DA LA I LA

M

A'S herhaling

Lengte: 30 min.

Regie:6eorge Schouten / met oa lvlartin Brauen, Sonam Dblma Brauen, Sonam Zolksang / camera: Bernd
Wouthulisen I geluid: )ane Snijders & Martiin van Haalen / eindredactie: Babeth M. VanLoo

De r4e Dalai Lama is bekend omdat hij Tibet moest ontvluchten. Maar wat is er bekend van
zijn r3 voorgangersl ln het Wereldmuseum Rotterdam is er een tentoonstelling over de t4
Dalai Lama's. In deze documentaire geeft conservator, Martin Brauen prijs wat zich achter de
schermen afspeelde toen hij sponsors ging zoeken.

zon 72 november RONDE TAFEL GESPREK
]4.o5

uu r, NED 2

herhaling zat 18 nov
o9:3O uu r, NED 2

Meer eigen verantwoordelijkheid: een gelukkige (politieke) keuzel
Lengte: 3o min.
Regie: Ceorge Schouten / presentatie: Maurice Knegtel / eindredactie: Babeth M. VanLoo
Met de verkiezingen voor de boeg gaan drie mensen in gesprek onder leiding van'Zen-

filosoof' Maurice Knegtel. Het kabinet pleit er voor dat de burger meer eigen
verantwoordelijkheid moet krijgen. Zo is in de zorg het no-claim principe geTntroduceerd, en
in het onderwijs wil men met proiectgestuurd onderwijs de leerling meer zelf laten bepalgq
en plannen. Maar wat betekent deze tendens in de praktiik) Meer verantwoordelijkheid !
betekent minder controle, meer vrijheid, meer verantwoording voor jezelf dn anderen nemen.
Allemaal zaken waar het boeddhisme voor staat. Maar het kan ook gebruih worden om
bijvoorbeeld kosten te drukken, en zo het Bruto Nationaal Geluk ondergeschikt te maken aan
het Bruto Nationaal Product. Peter Verduin, frsiotherapeut, andragoloog en filosooi
Hanneke van Noort, lerares en arts lacqueline Wellenstein gaan in gesprek. Betekent meer
eigen vera ntwoordelijkheid dat we meer geluk ervaren in ons werk en in ons levenl Wat is
het verschil tussen het lot in eigen handen nemen, ofaan je lot worden over gelatenl

Mourice Rnegtel

zon 26 november BOEDDH ISTJi E EN FILOSOFI
'r4.o4 uur,

NED 2

herhaling zon to dec
]4,3O Uur,

NED 2

E:

aflevering e: kind van de verlichting
Regie

Lengte: 30 min.

& montage: Alexander Oey / met: lan Bor en Bruno Nagel / camera: Alexander Oey & Maarten Kramer /

geluid: Jillis 5chriel

/ eindredactie: Eabeth N4. VanLoo
Deel twee van een drieluik over filosofen en het boeddhisme. Jan Bor spreekt met
zenboeddhist en filosoof dr. And16 van der Braak.
ln 2oo4 promoveerde hii op de religieuze aspecten van het denken van de Duitse filosoof
Friedrich Nietzsche, waarbij hij verrassende parallellen met het boeddhisme aan het licht

*il';r

verscheen van hem het boek Goeroes en charisma: het riskante pad von l"roo,

,nC

leerling, waarin hii hoofdstukken wijdt aan de verhouding tussen leraar en leerling in het

boeddhisme, bij Socrates en bij Nietzsche.
Andre van der Broak

din zB november HET ORAKEL
uu( NED 2
herholing zat z dec
23:45

o9:3O u ur,

NED 2

David Cherniack

All-in-One films

Script & regie: Davld Chern ack

/

BOS

/ geluid & muziek:

/ VisionTV I @ zoo6
Stevan Cherniack

/

franse horn: Cary Pattison

Lengte: 6o min.

/

met dank aan:

Office of H.H. the Dalai Lama, Nechung Monastery, Namgyal Monastery, Michael Muellec Jane Perkins, lnstitute of
Buddhist Dialectics, limy Neal, Tara Doyle, Ashwini Bhatia, Ceshe Tenzin Choephel, Palden Bodh & National Army

/ producent, BOS: Babeth i,4. VanLoo
Het overweldigende succes van de empirische wetenschap in de afgelopen 3oo iaar heeft
ons een realiteit opgeleverd die op veel manieren veel armoediger is dan het magische
universum van daarvoor. De westerling die naar het Oosten reist wordt geconfronteerd met
fenomenen die worden afgedaan als bijgeloof, zoals de Tibetaanse Orakels.
Met toestemming van de Dalai Lama maakte de Canadese regisseur David Cherniack een
fascinerend portret van het officiele 'staatsorakel' in het ballingsoord voor Tibetanen in
Dharamsala, lndia. De confrontatie met dit zogenaamde Nechung-Orakel werd voor
Cherniack een balanceren tussen zijn eigen rationaliteit en het openstaan voor een onmiskenbaar andere manier om naar de werkeli.lkheid te kijken. David Cherniack (CDN) is onafhankelijk filmmaker en heeft inmiddels meer dan zestig documentaires op zijn naam staan.
Hij ontving diverse Canadese en internationale pri,jzen voor zijn werk.
Museum, Londen

Het Nechung Orakel in trance

-

/

producent, VisionTV: Alberta Nokes

WOE 7 NOV
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REFLEcTiEs

Ca

roline Ko-ran

]o,
r

ZEN EN ZANG
Caroline Ko-ran de Ruyter zingt in de lndiase
klassieke zangtraditie, en combineert japanse
soetra's en incantaties met lndiase
melodie€n. Ook beoefent ze de Japanse
vechtsport kendo - een vorm van meditatie
die haar kracht en stabiliteit geeft. Een repor-

woe 15 nov VOORBEREIDINCEN VOOR
- 23.OO u STOEPA IN EMST
REFLECT

ES

9.3O

-

DE I\,1]DDENWEC

Bij het Maitreya lnstituut in Emst wordt
gewerkt aan een stoepa, een bouwwerk dat
positieve energie, vrede, welvaart, gezondheid en een goed klimaat moet bevorderen.
ln februari werd de levensboom - die het hart
omgezaagd.
van de stoepa wordt
komen
m
antra
ro lletjes,
Daaromheen
persoonlijke en heilige dingetjes. Tot er
genoeg is om hem tot aan de nok te vullen,
en dan pas wordt er gebouwd. Agnes

-

tage. De vader van Tibetaans genezer Amchi
Lobsang Tsultrim was liifarts van de Dalai
Lama. Zoonlief heeft tegenwoordig een
praktijk in Ede en vindt dat de westerse en
oosterse genees ku nde elkaar aanvullen.4
november organiseert hij een seminar over
dit onderwerp. Peter Meijwes interviewde
vooraf een van de sprekers.
Verder: de column van Varamitra

Stoepa in Emsl

Sommer ging langs.
Caroline Hissink begeleidt de boeddhistische
werkgroep voor geestelijke begeleiding van
gedetineerden. Hoe belangrijk het
boeddhisme voor sommigen van hen is, blijkt
wel uit het feit, dat ddn gedetineerde deelneemt aan de d rie-jaa r-retra ite met Sogyal
Rinpoche. Jeanette Werkhoven praat met

s noy DooP & DHARMA
2O.oO u

DE

22.02

ln tra ppisten klooster Maria Toevlucht in
Zundert wordt gewerkt aan de'Oosterse
renaissance'- de inpassing van zen in het
spirituele leven van katholieke monniken. ln
diverse kloosters wordt nu zenmeditatie
beoefend. ln de serie Doop {dharma gesprek-

Coroline Hissink

Hissink.
Verder: het curriculum van een van de
boeddhistische centra in ons land en de
column van Nhut Quang Nguyen

ken met sleutelfiguren over het verhaal achter
deze ontwikkeling. ln deel r: Creet Limpensvan Overbeek over hoe het tijdens de 'helemaal te gekke'jaren zestig begon.

woe I nov BOEDDHISTEN EN KATHOLI
22.02 - 23.OO u OVER DE LIEFDE
REFLECT]ES

zon 19 nov BOEDDHISTISCHE MUZIEK UIT
g.30 - 20.oo u THAILAND, DEEL I

r

DE M DDENWEC

EKEN

Naar aanleiding van de encycliek van paus
Benedictus XVI over christelijke liefde, en de
leerrede van de Boeddha over liefdevolle
vriendelijkheid, spraken room s-kath olieken
en boeddhisten met elkaar over de liefde.
Agnes Sommer maakte een reportage.
De t8e eeuwse zenmeester Hakuin is een
legendarisch figuur uit de zentraditie. Met
vastberadenheid keerde hij zich tegen de
bestaande spirituele prahijk die hij als lui en
nietszeggend beschouwde. Op late leeftijd
tekende hij zijn levensverhaal op. Daarmee is
Wilde klimop een van de zeldzame autobiografieen uit de zen literatu ur.
Verder: de column van,fotika Hermsen

Thaise muzikanten in
de dop

REFLECTIES

zon 72 nov EERSTE BOEDDHISTISCHE FILM19.3o - 2o.oo u FESTIVAL IN EU ROPA
M

IDDENWEC

Eind oktober vond in Amsterdam het eerste
Europese boeddhistische fi lmfestival plaats:
Tibet in the Movies.

lr

waren enkele premidres,

waaronder Milarepa van de jonge Tibetaanse
lama Neten Chdkling en Dreaming Lhasa van
Ritu Sarin en Tenzing Sonam. Fred 6ales
bezocht het festival en sprak met enkele
regisseu rs en de organisatoren.

begrafen is klass ieker De aarde huilt. Fred
Cales selecteert en licht toe.

woe 22 nov DE AZUREN BOEDDHA
22,02 - 23.OO u Deze maand verscheen deel twee van het

De Azuren Boeddha

OE

Deel r van een tweeluik over boeddhistische
muziek uit Thailand met daarin de
verschillende vormen van recitatie, muziek en
zang die in en om de tempel gebruikt
worden. Een mengeling van sobere recitatie,
uitbundige percussie en dartele xylofoons met onder meer de h a rtverscheu rende

RADIO
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stripverhaal De Azuren Boeddho, dat een
redelijk getrouw beeld geeft van het kloosterleven in Tibet ten tijde van de Chinese inval.
Auteur Cosey veroorlooft zich de nodige
vrijheden, maar zijn interesse in het
boeddhisme is oprecht. Willem de Crave
vertelt in het Brusselse Museum voor het
Beeldverhaal over hoe het boeddhisme
meestal wordt afgebeeld in strips.
Carel Kools is restaurateur van Aziatische
ku n stvoorwerpen, waaronder natuurlijk ook
veel boeddhistische. ln zi.jn pand in de
Amsterdamse N ieuwma rktbu u rt combineert
Kools de allermodernste technieken met
ouderwets handwerk. Agnes Sommer nam er
een kijkje.
Verder: de column van Ron Sinnige

zon 26 nov UITVAART EN ROUW IN DE CHINESE
9.3O - 2o.oo u GEMEENSCHAP

vertaald. Deel r gaat over de jeugd van de
Boeddha als de schattige prinselilke baby
Siddharta. Wanneer een oude monnik zijn
opwachting bij het paleis maakt, roepen de
schildwachten hem toe: 'Wat voor geschenk
heb le bij je) Ceen luiers meer, alsleblieft!'
Deze maand versch ijnt deel z. Agnes
Sommer sprak met uitgever Jacques Post.
SamSam is een blad voor kinderen dat deels
wordt gefinancierd door het NCDO.
Op de website van SamSam worden zeven
wereld-religies toegelicht, waaronder
uiteraard ook het boeddhisme. Peter Meijwes
sprak met de makers Liesbeth Schouten en

r

DE MIDDENWEC

Chinese uitvaartwinkel
Foto: Chime archief

ln China kan het er op begrafenissen zeer
vrolijk aan toe gaan. Er is muziek, er worden
mensen ingehuurd om huil-liederen te zingen,
er zijn offergaven voor de voorouders en er is
drank. Sommige rilke families laten zelfs
opera's oPvoeren bij een crematie oF
begrafenis.
Frank Kouwenhoven doet onderzoek naar
begrafen is rituelen in China en praat met
Jeanette Werkhoven over zijn bevindingen.

woe 29 nov ,APANSE MANGA-STRtP OVER
- 23.OO U BOEDDHA

DE

22.02

REFLECTIES

SamSam website

)an laap

H

ubeek.

Osamu Tezuka (r928-1989) tekende duizenden Japanse stripverhalen. Hij was de eerste
die zijn figuren de grote Bambi-ogen gaf die
zo kenmerkend zijn voor de mangastijl.
Tezuka was namelijk sterk beinvloed door
Disney. Zijn achtdelige geschiedenis van de
Boeddha, is onlangs in het Nederlands

EEN LOTUS IN DE LAGE LANDEN
door de nieuwe bestuursyoonitter, CUs ten Kate

Nadat Gertjan Mulder enige maanden geleden is aangetreden als nieuwe algemeen directeur
is het nu tijd voor een nieuwe bestu u rsvoorzitter en ik ben zeer vereerd dat ik daarvoor ben
uitgenodigd. Het is toch bijzonder dat uitgerekend in het wonderlijke Nederlandse omroepbestel, waar altild maar over gediscussieerd wordt, een uniek verschijnsel als de BOS
bestaat. Het is een soort 'lotus in de lage landen'. Sinds enige jaren geeft het boeddhisme
mij de inspiratie die nodig is om afstand te nemen van de dagelijkse obsessies en onzeka
heden. Zo ontstaat de innerlifke balans van waaruit de samenleving een toenemende
disbalans laat zien. Aan de ene kant neemt egogerichtheid steeds grimmiger vormen aan.
Aan de andere kant schieten spirituele initiatieven als paddestoelen uit de grond. ln dat
krachtenveld is de behoefte aan authentieke, doordachte en goed onderbouwde traditionele
spirituele stromingen steeds sterker. Naarmate men zich er meer bewust van wordt dat we
met een ju nglementa liteit de wereld geen toekomst geven, zoekt men naar het houvast van
echte zingeving. Met haar streven naar geluk voor iedereen kan het boeddhisme voorzien in
deze groeiende en vitale behoefte. Maar dan moet het wel op een relevante, oprechte,
complete en zuivere manier worden aangeboden. Een betere inhoud voor een publieke
omroep is nauwelijks denkbaar. De BOS heeft dus een belangrijke functie en heeft zich de
afgelopen jaren bewezen met prachtige programma's, die aan al die voorwaarden voldoen.
ln mijn professionele leven heb ik de nodige ervaring mogen opdoen in omroepland en dat
levert een beeld op dat niet altijd getuigt van 'verlichtingsgeest'. De uitdaging is de komende
jaren om de BOS sterk te profileren op een manier dat zij nog meer zichtbaar en
gewaardeerd zal worden in een onzekere omgeving. lk vind het prachtig om daar als
voorzitter aan bil te mogen dragen en ik zie ernaar uit alle betrokkenen beter te leren kennen.
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Redactiei Ton Moos, Gcrljqn Muldet, Morc
Thclosen, Babeth M. VqnLoo, Mo

jn

von der

Waa Goadinatie)

Met

..n

bidrugc aan: Gijs tan Kot.

Vomgrving StudioJotk Pollnonn,
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A titadom

Programmablad voor Vrienden
van de BOS.

SAMSARA EN DE WERELD VAN BEGEERTE

INHOUD

Seks en religie hebben een nogal wonderlifke relatie. Enerzijds is bijvoorbeeld het Hooglied

Samsara en de wereld van

begeerte
Programma televisie
Programma radio
Achterbandag

66n groot loflied op de liefde en het verlangen en mag in het jodendom de vrouw zelfs
r
scheiden van haar man als hif 'verzaakt'. Anderzijds zien we bij kerkelijke instituties nog
2,4 steeds grote bezwaren tegen allerlei vormen van seksualiteit zoals masturbatie, seks voor het
3, 4 huwelijk, condoomgebruik, abortus et cetera. ledereen kent wel de verhalen van de pastoor
4 die, als er een jaar na het huwelijk nog geen kinderen verschenen zijn, langskomt; of er iets

mis is.

Geen uitzondering
De verhouding tussen religie en seksualiteit en erotiek kan dus vele vormen aannemen. Het
boeddhisme is daarop geen uitzondering. Zo staat er bijvoorbeeld in de Dhammapada (284):
Zolang het bos van verlangen, hoe klein ook,
Van een man naar vrouwen niet omgehakt is,
Zo langis hij iemand wiens geest gebonden is,
Zoals een meik drinkend kalf aan zijn moeder.
De boeddha Samonlobhadra met zijn
ro uw el ij ke m etgeze I S o m a nta b ha d ri

v

Electronische nieuwsh rief
Wilt u elke week op de hoogte
gehouden worden van de
programma's van de BOSI
Abonneer u dan op de elektronische n ieuwsbrief. Surf naar

Binnen de boeddhistische stromingen kunnen de voorschriften dan ook wel eens leiden tot
voor westerse begrippen vrij harde maatregelen. ln oude geschriften staat dat een monnik die
seksuele gemeenschap had met 'een ander wezen, zelfs een dier' uit de orde gezet moest
worden. Zaad lozen met voorbedachte rade was verboden - alleen per ongeluk, tijdens de
slaap, was het wdl toegestaan. Contact met vrouwen was verboden als er seksuele bedoelingen in het spel waren. Zelfs huwelijksbemiddeling was uit den boze. Voor monniken was
onthouding dus een vanzelfs prekend heid. En voor sommigen is het dat nog steeds.

www-boedd histischeom roep.n I.

Andere benaderingen

Ga naar'info', klik op 'over ons'
erjn on'mailinglist'.

Celukkig zijn er ook andere benaderingen. Zo schreefde legendarische r5e eeuwse
zenmeester lkkyu, bepaald geen vijand van de lichamelifke liefde, na een verblijf van tien
dagen in het klooster in dichtvorm dat mensen hem bij de viskraam, in het cafe, of in het
bordeel konden vinden. Meest intrigerend, en vaak verkeerd begrepen en voorgesteld, is de
rol die seksualiteit speelt binnen het Tantrayana. Hier wordt seks niet gezien als een bezoedelende activiteit maar kan het een middel zijn voor bevrijding. Volgens deze stroming is het
mogelijk om gebruik te maken van het feit dat je er non-dualiteit mee kunt bereiken. Je
verenigt je als het ware met het kosmische beginsel.

Zorgverzekering voor
Boeddhisten zooT
De Boeddhistische Unie
Nederland biedt leden een
collectieve zorgverzekeri ng via
Zilveren Kruis Achmea, met

kortingen tot ro procent. Zie voor
informatie en inschrif fformulier
www. boedd

h

isme. nl.

Buddha's Lost Children in de
prijzen
De documentai re Buddha's Lost
Children, een co-productie met de
BOS, heeft de Grand lury Prize

voor Int. Documentary gewon nen
op het AFI filmfestival in Los
Angeles en tevens de Zilveren
d uif voor internationale lange

documentaire op het Filmfestival
DOK, te Leipzig.

De moderne mens
Ook voor de moderne boeddhist vormen het achtvoudige pad en de voorschriften nog steeds
de belangrijkste leidraad. Belangrijk hierbij is dat het boeddhisme zich altijd heeft laten
beinvloeden door de cultuur van het land waarin het terecht kwam. ln het westen is dat niet
anders gegaan. En daar is het ook nog eens meegegaan met de sinds de jaren zestig sterk
veranderde tijdsgeest. Over het algemeen wordt daarom zeer tolerant met seks om gegaan.
Het gaat dan niet om de seksuele handeling op zich, maar om het gevolg; het genot, en hoe
daar mee om te gaan. Cenoegen beleven aan sex is geen probleem, maar er aan gehecht
raken wel.
Er bestaat dus geen eenduidige handleiding. En ook monniken worstelen met seksuele
gevoelens. Dit wordt op prachtige wijze inzichteliik gemaakt in de film Samsara, die de BOS
deze maand uitzendt. Hierin zien we hoe een monnik na drie jaren van afzondering weer in
de bewoonde wereld terugkomt, en zich bewust wordt van zijn seksualiteit. Het wordt een
zoektocht waarbij de wijsheid uit een onverwachte hoek blijkt te komen.

zot

2

december HET ORAKEL
09.23

UU

r, NED 2

Co-producteAl-in-One

herhating
fi ms / BOS / Visionry I A

Lengte:6o min.
2ao6

Een fascinerend portret van het offici€le 'staatsorakel' in het ballingsoord voor Tibetanen in

Dharamsala, lndia. Door de Canadese regisseur David Cherniack.

zat g december THE CUP
24.25 uur, NED 2

herholing zat

jo

dec

o8.55 uu r, Neo z

Lengte: 93 min.

Script & regie: Khyentse Norbu

,/

met in de hoofdrollen: Orgyen Tobgyal als Ceko, Jamyang Lodro als Orgyen &

Neten Chokl ng als Lodo ,i executive producers: Hooman Majd &Jeremy Thomas
Watson

& Raymond

/

geproduceerd door: Malcolm

Ste ner

Hilarische film over twee jonge Tibetaanse jongens, Palden en Nyima. Zij ontvluchten Tibet
en komen aan bij een klooster op de berghellingen van het Himalaya gebergte. De jongens
worden ingewijd, en dan barst het los: de wereld ka m pioe n schap pen voetbal worden gehouden in Frankri.jk en de voetbalgekte raast ook door het klooster. Palden wordt overgehaald de
halve finales in het dorp te gaan bekijken. Hij wordt op heterdaad betrapt. Verwi.ldering
dreigt. De abt van het klooster, die niet begrijpt wat de zin is van het kijken naat 22 mannen
die om een bal vechten heeft compassie; hij probeert samen met de inmiddels moedeloze
leraar van de jongens tot overeenstemming te komen met de voetbalgekke monniken.

zon 1o december BUDDHA IN ZULULAND
t8,OO uu1

rufO

Z

hethaling zat tG dec
O9,55 UUf, NED

2

!

Lengte: Jo min.

Regie & camera: (ar n Slater 7'gelu d: Musa Radebe / rnontage: Nicci B. S.A.C.E / research: Marie Lou
Schoenmakers ,/ producers: Marie Lou Schoenmakers & Karin slater / geproduceerd door: Durga Shakt Films &

/ eindredactie: Babeth l\"4. VanLoo / in samenwerk ng met: Buddh st Retreat Centre, lxopo, Zu d-Afrika
r98o deed de Nederlander Louis van Loon iets ongebruikelijks. Hij begon een boeddhistisch
centrum in een van de meest roerige gebieden van Zuid-Afrika, KwaZulu Natal. Buddha in
Zululand is een documentaire over de invloed van dit boeddhistisch centrum op de lokale
bevolking. De film volgt het n-jarige Zulumeisje S'lungile Chiliza. Haar ouders ziin aan de drank
en ze moet vaak bedelen bij de buren, rnaar ze krijgt onciersteuning van het centrum. Aan cie
hand van opnames met S'lungile, Louis van Loon en medewerkers van het centrum wordt een
inspirerend beeld geschetst van hoe het boeddhistische ideeengoed in de praktiik wordt
gebracht, in een gebied getekend door het conflict tussen het ANC en de Zulu lnkatha-partij.
BOS

zot rG december SAM SA RA
23.55 uur, NED 2

herhaling t,z,t,

Lengte: 3o min.

/ scenario Pan Nal n &Tim BakerT camera: Christo Bakalov & Rali Raltschev / montage: lsabel
art direct on: Emma Pucc / met: Shwan Ku, Chr sty Chung, Neelesha BaVora, Lhakpa Tser ng. Tenzin Tash

Regie: Pan Nal n

Meier

/

I

ii:T:'5n ::TIilT: ::ilil;:::l;T1;'ffi:J.ffi
klu izern aa rsbestaan.

,

ltij,t*'" 1""",k rash u ,
ln plaats van spirituele devotie heeft hij echter een zucht naar wereldse

zaken ontwikkeld. Hij verlaat dan ook het klooster om de wereld - de samsara - in te gaan.
Hij wordt verliefd op de mooie Pema. Voor het eerst maakt hi.i kennis met seksualiteit, en ze
krijgen een kind. Tashi komt echter ook in aanraking met tal van nieuwe Problemen zoals
materialisme, jaloezie, overspel en ruzie. De film toont dat spirituele verlichting wordt
bemoeilijkt doordat wereldse problemen vaak veel complexer ziin dan ze lijken.

din rg december
23.45 uur, NED 2

herhaling zat z3 dec
09.25 UUr,

NED 2

TH
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Lengte: 58 mrn.

Reg e: Hikan Berthas i/ rnontage: Stefan Sund of / camera: Ole Osten Tok e, Hikan Berthas / gelu dsontwerP:

Mart n Hennel

i

geproduceerd door: WC film, Fredrik Certten & Ny'argarete )angad

Medieoperatorerne, Swedish TV

/

lin

coproductie met:

in samenwerking met: YLE Teema, APTN, VRT, BOS, DR TV en ETV

/O

WC film,

Sveriges Te ev slon 2006

Dolkor wil ijshockeyen

T E L EV I SIE vervolg pag
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Dolkar, een jonge boeddhistische vrouw uit Ladakh in de lndiase Himalaya wil ijshockey
spelen. Als ze met vriendinnen mee wil doen aan het jaarlijkse toernooi willen de mannen
van wintersportclub liever dal ze gaan kunstschaatsen. Het hoofd van Dolkar's school geeft
ze de kans om toch te trainen en een jaar later proberen ze weer mee te doen. Ze vinden een
Amerikaanse coach en reizen af naar het Moslimdorp Kargil, waar Boeddhistische 6n Moslimmeisies in 66n team de mannen uitdagen. Ook dat gaat niet vanzelf: regels worden opeens
veranderd en er ontstaat chaos, een boycot en nieuwe wilde protesten. Dolkar riskeert opleiding
en reputatie door op te treden als leider van dit protest. Maar ze werpt zich zo ook op als brug
tussen de boeddhistische en moslim gemeenschap in Ladakh.

r

zon 3 dec DOOP & DHARMA
9.3O - 20.OO u Deel z van de serie Doop
DE MIDDENWEG

Q Dharma, waarin

wordt geschetst hoe zenmeditatie wortel kon
schieten in roomskatholieke kloosters. Het
verhaal van pater Hugo Lassalle (r898-199o).
Hij was Jezuiet, en vertrok in r9z7 als missionaris naar het Verre Oosten om de Japanners
te bekeren. Hij kwam echter terug in de jaren
'70 om West-Europa het zenboeddhisme bij
te brengen. Eelco Vijzelaar sprak met
Elisabeth Dinnissen, non in de orde van de
trap pistin nen, die Lassalle kende.

woe 6 dec DE SANGHA, EEN IUWEELI
- 23.OO U De drie juwelen van het boeddhisme zijn

22.02

REFLECTIES

Het juweel van de
sa ngho

zon 77 dec ueoe rN NALANDA (2)
r9.Jo - 2o.oo u Deel twee van een documentairereeks
DE tu!rDDENWEG

Fra

M

a

haya

n

over

aklooster in Zuid-

nkrijk, door Peter Meijwes.

woe 20 dec SEMINAR RELIGIE EN DE PRAKTIJK
- 23.OO u VAN ONTWIKKELINCSSAM ENWERKING

22.02

REFLECTIES

Op 8 december vind in het Wereldmuseum in
Rotterdam een seminar plaats over ontwikkelingssa menwerking met Tibet en Binnen-Azie,
gevolgd door een culturele manifestatie met
artiesten uit Tibet, Bhutan, Mongoli6 en
Nepal met onder andere Jigme Drukpa. Fred
Cales maakt een reportage en praat met sprekers en bezoekers.

de

boeddha, de dharma en de sangha. Over de
Boeddha en de dharma wordt veel gedacht en
geschreven. Maar de sangha, de gemeenschap van beoefenaars, lijkt soms een ondergeschoven kind.,le moet het er maar mee
doen. Er bestaan verschillende opvattingen
over wat een sangha precies is en doet. Viif
mensen vertellen in deze uitzending over de
diverse ideeEn en beleving van de sangha.
Verder: de column van Jotika Hermsen.

Nalanda, een

Med itatiecentru m De Dharmatoevlucht in

Apeldoorn heeft sinds vorig jaar een nieuwe
hoofdmonn ik, Baldwin Schreurs. Agnes
Sommer praat met Schreurs over zijn plannen voor onder meer een kindercursus.
Verder: de column van Nhut Quang Nguyen.

zon 24 dec ,DE BOEDDHA ALS DE GROTE
19.3O - 2O.OO u GENEZER, DE DHARMA ALS HET
DE MIDDENWEC

MEDTCTJN'
Paul van der Velde schreefonlangs een artikel

r

zon 10 dec MADE IN NALANDA (I)
9.3O - 2O.OO u ln het zuiden van Frankrijk trekt
DE MIDDENWEC

woe 13 dec ADHD EN SPIRITUALITEIT
- 23.OO U Bij Mindfulness Maastricht ging vorige

"2.O2

REFLECTIES

met deze titel, waarin hij het verband onderzoekt dat in het boeddhisme wordt gelegd
tussen de Boeddha, de Dharma en de
geneeskunst. Een belangrijk begrip hierbij is
Upaya (skillful means), dat wordt ingezet om
wezens te genezen die daadwerkelijk lijden.
De houding van het boeddhisme ten opzichte
van het lichaam is nogal paradoxaal, want
enerzijds wordt het als onrein en ziek gezien,
maar anderzijds als het voertuig dat kan
leiden tot geluk en bevrijding.

een boeddhistisch klooster mensen uit de hele wereld
aan. Het is Nalanda, het enige echte
Mahayanaklooster in West-Europa. Wie overnacht mag in het oude vervallen gebouw
slapen, maar wordt geacht mee te bouwen aan
het nieuwe, dat al tien jaar in aanbouw is. Een
aantal van de monniken en vrijwilligers van
Nalanda komen uit Nederland. Peter Meijwes
maakte er een tweedelige documentaire over.

maand
een aandachtstrain ing voor volwassenen met
ADHD van start. Zo'n training leidt tot verbetering van het vermogen om te focussen en tot
vermindering van angst en somberheid, zo
blijkt uit onderzoek. Marlous Lazal praat
erover met psychologe Herma Swijtink en met
Rob Vincken, naast Mindfulnesstrainer ook

woe 27 dec LEADING LADYS lN BUDDHISM (t)
- 23.OO u loAN HALTFAX ROSHr

22.02

REFLECTIES

aikidoleraar.

$PIRITUATN€N

Nico Tydeman becom mentarieert het boek
Spiritualiteit in de uitverkoop. De auteurs betogen dat spiritualiteit vaak wordt gezien als een
soort tegengif tegen het materialisme en neoliberalisme. Het tegendeel is volgens hen het
geval: spiritualiteit wordt juist gebruikt als
middel om consumenten te conformeren aan
de kapitalistische ideologie.
Verder: de column van Varamitra

loon Halifax

Roshi

RAD IO
vervolg pag 4

De Amerikaanse Joan Halifax Roshi is boeddhistisch leraar, zenpriester, antropoloog en

schrijver. Ze is oprichter en abt van het Upaya
Zen Centre, een boeddhistisch klooster in
Santa Fe, New Mexico. Daar leidt ze projecten
als het Upaya gevangenis project en een
trainingsprogramma voor boeddhistische sterven sbegeleid ing. ln dit portret van Joan
Halifax maken we kennis met deze uitzonderlijke en inspirerende vrouw die werkte als
antropologe voordat ze zenleraar werd. Op dit
moment bouwt Joan Halifax aan een accommodatie in de bergen van New Mexico, waar
gasten een'wilderness retreat' kunnen volgen.
Marlous Lazal zochl haar op.
Verder: de column van Ron Sinnige.

zot 30 dec
22.30

-

23.OO u

EXTRA U ITZENDINC

oekwa: Zen en kunst

OEKWA, BEAT IN NEDERLAND
ln het kader van zijn Woject Beat en Boeddha
onderzocht Fred Gales hoe de artistieke
avant-garde van de jaren vijftig en zestig met
name het zenboeddhisme ontdekte als
belangrijke inspiratiebron. Waar in de
Verenigde Staten schrijvers als lack Kerouac
en Gary Snyder een leidende rol speelden,
waren dat in Nederland vooral beeldend
kunstenaars uit de groep Oekwa, zoals Theo
Bennes, Hans Wesseling, Cor de Nobel en
Wim de H aan.

zat 30 dec THEMA: BEWUSTzIIN
23.OO - 24.OO u Het is intiem, dichtbij, vertrouwd
EXIRA UITZEN DINC

men

va

Ceshe

Werkhoven worden deze en andere vragen
voorgelegd aan arts/psychiater Drs. Richard
Hees, psychiater en boeddhist Dr. Herman
Kief, psycholoog en boeddhistisch leraar
Dr. Han de Wit, boeddhistisch wetenschapper
Dr. B. Alan Wallace en boeddhistisch leraar
Tenzin Wangyol
Ceshe Tenzin Wangyal Rinpoche.
Rinpoche

zon 31 dec BOEDDHISTISCHE MUZIEK UIT
THAILAND
r 9.3O - 20.oO u
DE

I\,I

IDDENWEC

en volko-

nzelfs prekend. Toch laat bewustzijn

zich moeilijk definiEren. Het lijkt alsof wij het
hebben, of heeft het onsl ln welke gedaanten
en op welke niveaus kan bewustzijn gekend
en ervaren wordenl Kunnen wij toegang krijgen tot hogere niveaus van bewustzijn en zo
ja, hoe? ln dit programma van,leanette

ln dit laatste deel van een tweeluik over
Boeddhistische muziek uit Thailand ligt de
nadruk op door het boeddhisme geTnspireerde klassieke, volks- en populaire muziek.
Het gaat om een mengsel van moderne klassieke muziek door het ensemble Fong Naam,
regionale stijlen als Moo Lam en Saw theatermuziek, hofdansen en het levenslied Lf
Thung, geselecteerd en toegelicht door Fred
Cales.

TELEVlSlEveruotc
zat 23 decdmber DE ROEPING

Lengte: 90 min.

23.45 uur, NED 2

Regie, camera, geluid

& montage: Wen,jie Qin / geluidsmix:

Geen herholing gepland

C dmentine Ederveen

/ eindredactie:

Babeth M, VarLoo

/

Jane Snijders

/

scerarioadviezen: Karin Loomans en

met: Siu Yu, Rob Fens, Sara Fens & Max Fens

/

met dank

/ O 2oo5 BOS
jaar
vrouw uit Haarlem, geplaagd door een innerlijk
Siu,
een
Chinese
Al twintig
wordt
conflict; de keuze tussen haar spirituele roeping en de vera ntwoo rdelijkheid voor haar gezin.
Siu heeft een lie{hebbende Nederlandse man, twee schatten van kinderen en een mooi hq\
Toch droomt Siu ervan om het klooster in te gaan. Op een intieme manier schetst deze filmf
innerlijke reis van een vrouw die luistert naar haar roeping, en zo ontstaat een portret van een
klassiek dilemma dat door vele beoefenaars van het Boeddhisme al ervaren is. Waar ligt de
Middenweg, zoals die geleerd wordt door de Boeddha; tussen het pad van de familie en die van
het klooster. Siu's verhaal laat zien dat het pad van het hart het pad naar de Middenweg is.
aan: Siu Yu, the Fens family, He Hua Temple

BOS ACHTERBANDAG EN IBFF

COLOFON
Redocti.: Ton Moas, Gertjart Muldei Morc
fhclosen, Bob.th M. VanLoo, Mdlijn eon dc.
Wdd (coodihotie).
Voftngeving; Studio J osj. Polbn attn, Amstrdarn

M., donk aan Meino Zaillemoker
Druk: Ruporc Amslerdom

Op zz oktober vond weer de jaarlijkse achterbandag plaats, gecombineerd met de premidre van
de eerste editie van het lnternational Buddhist Film Festival Europe (IBFF Europe). Een uitgebreider verslag van de achterbandag volgt in de komende BOSwijzer. We willen nu al eenieder
bedanken die gekomen is om op deze dag mee te denken over de programmering. De deelnemers hebben in de verschillende levendige werkgroepen vele nieuwe inzichten en ideeEn aangereikt. Meer dan dat we binnen onze beperkte financidle en u itzend mogelijkheden kunnen waarmaken maar dat is alleen maar welkom. Vele deelnemers aan de achterbandag, Vrienden van
de BOS en genodigden hebben s'avonds genoten van het regisseu rsdebu ut Milarepo van Neten
Chokling Rinpoche, de openingsfilm van het IBFF. De BOS is de in itiatiefnemers achter het
festival zeer dankbaar en hoopt samen met hen op een snel vervolg op dit succesvolle initiatief.

