DECEMBER zooT

jaargangS-nrro

BOSW

tlz E R

BOEDDHISTISCHE

OMROEP STICHTING

IS ER EEN BOEDDH ISTISCH E CIM EMA)

Programmablad voor Vrienden
van de BOS

Wereldwijd raken filmmakers al decennia geinspireerd door het boeddhistisch gedachtegoed. Van
japan tot Hollywood. Nieuw op het toneel zijn echter de laatste jaren de Tibetaa n s/B h utaanse
IN HOU D
filmmakers. Deze maand zendt de BOS Milarepa uit, de debuutfilm van de jonge Tibetaanse lama
ls er een boeddhistische cimemal r Neten Chokling, over de tte eeuwse heilige Milarepa, Een man die begint als moordenaar en
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het Babeth VanLoo, programmadirecteur van de BOS, en zelf filmmaakster.

'Daar heb ik geen eenduidig antwoord op. Maar ik zou wel op een onderscheid willen wilzen
tussen films over thema's die relevant zijn voor het boeddhisme, zoals de speelfilms Kundun van
Martin Scorcese, Bertolucci's Little Buddha en Seven Years in Tibet van Jean Jacques Annaud aan
de ene kant, en films die gemaakt zijn vanuit de boeddhistische cultuur aan de andere kant. Zoals
die van Kurosawa - Seven Samurai - of de speelfilms van Kim Ki Duk, Winter, Summer, Spring.
En dan nu de golf van nieuwe Tibetaanse speelfilms die door echte Rinpoches - boeddhistische
leraren - gemaakt zijn. The Cup was daar het eerste voorbeeld van, onder regie van Dzongsar
Khyentse Norbu, die meteen een nominatie voor een Palme d'Or in de wacht sleepte in Cannes.
En toen kwam vorig jaar Milarepa uit, gemaakt door Neten Chokling Rinpoche, die als acteur
speelde in de films van Khyentse Norbu.'
Khyentse Norbu
Maar vind jezelf bijvoorbeeld The Matrix een boeddhistische fllm?
'Ja, vanuit het perspectiefvan de tijdsgeest die er nu heerst',vel; de training van Ce geest en het
bovennatuurlijke spreekt de mensen aan. Niet als vluchtmotief, maar om naar een andere realiteit
te verwiizen. Een film als The Matrix heeft dat, evenalsJacob's Ladder met Tim Robbins waarvoor
het Tibetaanse dodenboek als inspiratie diende.'
Maar er is toch wel een verschil met een ftlm als Milarepo?
a.u.N'
'Jazeker. Die films zijn technische hoogstandjes, en Milarepa en The Cup ziin gespeeld door
Zo rgverzeke r i n g v oo r boed d histe n
mensen die niet eens als acteurs zijn opgeleid. Maar juist die echtheid raake mensen. Cemaakt
De Boedd h istische Un ie Nederland
vanuit de boeddhistische traditie en voliedig authentiek. The Cup maake veel indruk op me. lk
bierit leden een collectieve zotgverhad al eerder korte experimentele films van Khyentse Norbu gezien die hij op de filmacademie
,f rg via Zilveren Kruis
had gemaakt. Die waren experimenteel. En daarna meteen zo'n eerste succesvolle speelfilm. juist
Achmea, rnet kortingen tot to 7o
door die humor en zo n licht thema: monniken die het voetbal adoreren. Daarna maahe hij nog
en extra vergoedingen voor alternaTravellers q Magicians, een roadmovie in Bhutan.
'Waarom zijn het juist Tibetanen
tieve geneeswijzer en spoeddie nu flms maken?
eisende zorg ir het buitenland.
'Het succes of de interesse erin heeft mi.jns inziens ook wel met het charisma van de Dalai Lama
Zie voor informatie en inschrijfte maken. Hij is in staat als een levende bodhisattva de harten van zeer diverse mensen wereldform u lier wwwboeddhisme.nl.
wijd te raken. En Tibet is een soort Shangri-La geworden. De Tibetaanse uittocht is nu onderwerp
van een nieuwe speelfilm, Dreaming Llhasa, met een zeer belangrijk thema: de ontheemding van
BOS documentaire is openingsde nieuwe generatie Tibetanen die in ballingschap geboren zijn. De.iongeren van de Tibetaanse
van
het
Filmfestival
in
diaspora.
Ook voor hen is het ontdekken van de wijsheidsgeest van hun eigen cultuur een bijzonfilm
Suriname
dere ervaring. Zeker als monniken die nu uitdragen via het medium cinema, wat tamelijk bijzonDe BOS-docum entaire Lucia
der is. lk ken bijvoorbeeld geen katholieke priesters die films maken'.
Rijker - een bokser. een boeddhist
Wat verwacht.je van de toekomst?
gaat op reis. Deze film van Ceorge
Deze nieuwe golf is veelbelovend. lk hoop dat Khyentse Norbu - die wel het ieven van de boedSchouten is de openingsfilm van
dha zou willen verfilmen - verder gaat, minder in de richting van special effects en Hollywood,
de zesde editje van het speciale
maar meer naar het filmmaken van Tarkovsky of Kurosawa. Dat potentieel heeft hij mijns inziens.
lnternationaal Docu mentaire Film
Zijn kijk op de werkelijkheid is in wezen veel interessanter voor mensen en de behoefte voor dat
Festival lD FA FLIES T(R)OPlCS,
soort films groter.
dat loopt van j tot en met 9
Heb je dat ook tegen Khyentse Norbu gezegd?
'Ja, bij de premiere van Travellers, waarop hij lachte en met een knipoog het wijsheidszwaard van
december. Lucia Rilker zal
persoon lijk aanwezig zijn. Lees
Manjushri op mijn jasje pinde'.
meer op www.thebacklot.sr

zon 2 decemher HAIKU, DE KUNST VAN HET NU
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Lengte:3o min.

productie, camera, geluid, montage: Madelon Hooykaas

muziek: shakuhachi improvisatie: Ab Baars

uitvoerend producent: Babeth M.VanLoo

/

/

/

on line montage,

stem: Yoshi Kazama

/ eindredactie,

speciale dank: Chantal duPont, Myung Feyen, Dorothea Frank, lris Haeck,

Eri Kokubo, Elsa Stansfield (r945-2oo4)

/ O 2oo7 BOS
Deze podtische film, gemaakt door beeldend kunstenaar en zenboeddhist Madelon
Hooykaas is gelnspireerd op een pelgrimstocht te voet, zoals beschreven in het beroemde
boek Een smolle weg naar het hoge noorden door de Japanse haiku dichter en zenboeddhist
Matsuo Bash6 (t644-t69$.
De haiku is een vorm van lapanse dichtkunst, geschreven in drie regels van 5,7 en 5 lettergrepen. Elke haiku refereert direct of indirect aan de vier jaargetijden. Binnen deze strak
afgemeten vorm wordt een ervaring of waarneming, meestal in de natuur, tot expressie
gebracht. Geen uitvoerige beschrijvingen maar met een enkele pennenstreek de essentie
meedelen. Zichzelf vergeten in de waarneming van de natuur, meeklinken met de natuur en
in een directe, spontane uiting haar wezen weergeven: dat is de grondslag van haiku. En dat
gebeurt in het moment, in het nu. Bash6 stelt, dat de haiku als vanzelfsprekend, op
natuurlijke wijze, uit het obiect moet oprijzen. En dat kan alleen als dichter en object ddn
geworden ziin.Haiku, de kunst van het nu toont de essentie van een haiku in beeld, tekst en
geluid. Men ziet als het ware door de ogen van de pelgrim, looPt met hem mee, houdt met
hem stil... kijkt en luistert. Enkele woorden slechts, verwondering, een uitroeP, een vraag. Wat
heeft hem in vervoering gebrachti De muziek voor deze film is gemaakt door de Nederlandse
klarinettist en saxofonist Ab Baars. Hij bespeelt de shakuhachi, een authentiek Japans blaasin-

gehef
-

stru ment. Zie ook: www.stansfi eld-hooykaas.net
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Lengte: 88 min.

2 Regie: Neten Ch6kling / scrlpt: Neten Chdkling & Tenzing Choyang Gyari / cast: ,amyang Lodro' Orgyen Tobgyal &

herhaling vrij zr dec
23.40 UUr, NED 2

/ uitvoerend producentr Gregory Kruglak / coproducer: Norbu
Wangmo Cyari / director of photography: Paul Warren / montage: Suzy Elmiger / muziek: Joel Diamond / art director: Orgyen Tobgyal / coproductie met o.a.: Buddhist Broadcasting Foundation / @ Shining rnoon Productie
Milarepa is de debuutfilm van de ionge Tibetaanse lama Neten Ch6kling, hil zegt over ziin
film: 'Als de film ook maar C€n mens aanzet om meer compassie te hebben ben ik al meer
dan gelukkig, vanuit het boeddhisme is dit het beste en meest waardevolle geschenk dat we
Kelsang Chukie Tethong

kunnen

geven.'

/

productie: Raymond Steiner

O

Deze bijzondere speelfilm is een kroniek van het lre eeuwse Tibet. Negenhonderd iaar na
zijn dood blijft Milarepa - een visionair, tovenaar, heilige en dichter - Tibets grootste mysticus. Als zijn woede en de zwarte magie, die hii in zijn jonge jaren inzet, dood en verderf
brengen voor zijn eigen familie komt hij tot inzicht. De film vertelt ziin verhaal over
vendetta, demonen, moord en verlossing, en werd bij de wereldpremidre op het filmfestival
van Berlijn in zooS gekozen in de persoonlijke top-ro van festiva l-directeu r Dieter Kosslick.
De muziek, gecomponeerd door Joel Diamond, bestaat uit liederen uit 'de Honderdduizend
verzen van Milarepa'. Zij worden gezongen door de betoverende hoofdrols peelster Kelsang
Chukie Tethong en door de Tibetaanse non Ani Choying Dr6lma; de opnames die zii eerder
maakte met Steve Tibbetts brachten haar wereldfaam.
Neten Ch6kling Rinpoche is geboren in r973 in Thimphu, Bhutan. Hij werd door de r5e
Karmapa en Dilgo Khyentse Rinpoche, herkend als de reincarnatie van een belangrijke
Tibetaanse leraar. Milarepa is zijn debuut als s peelfilm regisseu r. Hij kwam tijdens het
draaien van de speelfim The Cup (van mede-Bhutanees Khyentse Norbu )als acteur in
aanraking met filmmaken. Neten Ch6kling Rinpoche staat aan het hoofd van een groot

klooster in lndia.

vervolg televisie pog j

LEADING LADIES IN BUDDHISM
tijd geleden binnen de BOS de mogelijkheid ontstond om een aantal bijzondere
radioproiecten te realiseren, heb ik direct gereageerd. Het viel mij namelijk op dat ook de

Toen enige

boeddhistische wereld een mannenwereld leek te zijn. Waar waren toch de vrouwelijke Thich
Nath Hahns en Sogyal Rinpoche'sl Een surftochtje op het internet bracht al snel een indrukwekkende lijst met boeddhistische Leading Ladies te voorschijn, waarvan een groot aantal in
de Verenigde Staten te vinden was. Zo reisde ik voor mijn eerste Portret naar Santa Fe, New
Mexico, waar.f oan Halifax Roshi de scePter zwaait over het Upaya Zencentre'Zii geeft daar
ook leiding aan het'being with dying' programma, waarin mensen worden opgeleid om stervenden op een compassievolle manier te begeleiden naar hun dood. En andere belangrijke
activiteit van Upaya is het'prison proiect', dat meditatielessen aanbiedt aan gevangenen. lk
ging een dag mee met een van de senior teachers, Jesse Hermosillo, een grote
Mexican/Native American, vol tatoeages, die r8 jaar heeft vastgezeten en zichzelf in
eenzame opsluiting heeft leren mediteren. Nu, afgekickt van heroine en alcohol, geeft hij zijn
voormalige prisonmates les in meditatie. Hij is misschien wel een van de ind ru kwekkend ste
voorbeelden van wat'Engaged Buddhism' kan betekenen: niet op je meditatiekussen bliiven
Joan H alifax
zitten, maar je daadwerkelijk inzetten voor de wereld. Dat is de boodschap die Joan Halifax
Roshi

u

itd raagt.

Het tweede portret maakte ik in New York met Sharon Salzberg, door Joan Halifax Roshi
aangeduid als 'The Metta Queen'. Ze reisde, na een pijnlijke jeugd, op haar r9e voor het
eerst naar lndia om meditatieles te nemen bij de vipassanaleraar Goenka. ln de jaren 7o
bracht ze samen met Joseph Coldstein en Jack Kornfield het theravadaboeddhisme naar het
Westen en richtte de lnsight Meditation Society op in Barre. Een groot deel van het jaar
woont en werkt ze in New York. De dag na gf'tt zou ze een teaching geven in de stad, maar
alle wegen waren afgesloten. Wekenlang moest ze met een masker over straat om Dberhaupt
te kunnen ademen. Alle sanghaleden verkeerden in een shocktoestand. 'Het was een heel
intense tijd', vertelt ze 'Er was zoveel zorg voor elkaar en we probeerden samen onze weg te

Sharon Solzberg

vinden naar een diepere waarheid.'
Salzberg is betrokken bii med itatieprojecten voor lrakveteranen en was een van de leraren
tijdens de laatste'People of colour' retreat in de lMS. Ze is inmiddels een celebrity ln de VS.
Zo schrijft ze regelmatig voor het magazine van Oprah Winfrey en worden haar toegankelijke
en humorvolle teachings uitgegeven als audioboeken.

ln het derde portret staat Karma Lekshe Tsomo centraal. Ceboren in Delaware in de
Verenigde Staten, groeide ze op in Hawaii. Een surfi,vedstrijd bracht haar in Japan, waar haar
spirituele pad begon. Dat leidde vervolgens naar Dharamsala in lndia, waar ze na het horen
van teachings van de Dalai Lama besloot non te worden. Ze ontdekte vervolgens dat ze als
vrouw in geen enkel klooster tercht kon en stichtte daarom in t 987 haar eigen klooster, waar
ze zonder geld aan acht nonnen een opleiding bood. Vandaag de dag is ze hoogleraar aan de
faculteit theologie en religieuze studies in 5an Diego, waar ze les geeft in boeddhisme en
wereldgod sdien sten. Verder is ze de oprichtster van Sakyaditha, een internationale organisatie van boeddhistische vrouwen, en leidt ze de Jamyang Foundation, die opleidingen
verzorgt voor nonnen die in de meest afgelegen uithoeken van de Himalaya's wonen. ln
januari zoo8 reist ze met haar studenten uit San Diego op reis naar lndia en als alles goed
Lekshe Tsomo

gaat, zal ik haar in Bodhgaya, de plaats waar de Boeddha de verlichting bereikte, ontmoeten
voor een interview. Een prachtige plek om deze serie indrukwekkende ontmoetingen afte
slu iten: bij de bron.
Marlous Lozal

Uitzendingen in nerLecrtes, radio
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december von 22.02 - zj.oo uur, Joan Holifux Roshi
januari
zooS van 22.02 - 23.oo uur, Shoron Salzberg
z
februari zoo8 Korma Lekshe Tsomo (exacte datum wordt nader bekend)
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Productie-regie: Joop van Wijk
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camera: Tim Klaasse

2 Vontage:Simon Bunt / verteller: drs.

Jacques den Boer

Lengte:3omin.
/
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geluid: Simon Bunt, Ferry de Pater

/

muziek: Funckarma

Siem van Eeten, Erin barones van Pallandt, lrthe barones van Pallandt, Drs. Peter van der Beek, Everhard Post
dactie: Babeth M. VanLoo

/

/

protagonisten: Prof Dr. Robert Janssen, Drs. lan de Breet,

/

eindre-

met dank aan: Leen van Berloo, Krishnamurti Documentatie Centrum, Dr. Dory Heiliigers,

lnstituut Kern, Leiden, Henk Soer, Streekmuseum Ommen, Jean-Karel Hylkema, Sameena Safiruddin, Wies Willemsen

O 2oo7

Het boeddhisme geldt als een van de snelst groeiende religieuze stromingen in Nederland.
Het eerste deel van het driedelige De Ceschiedenis van het Boeddhisme in Nederland,
ingeleid door drs. Jacques den Boer, neemt de kijker mee van de eerste verwiizing naar het
boeddhisme in Nederland in de Middeleeuwen tot in de vijftiger jaren van de vorige eeuw,
toen het Nederlands Boeddhistisch Centrum werd opgericht.Vanaf de tTde eeuw krijgt het
boeddhisme - in het Westen en ook in Nederland - geleidelijk meer bekendheid, vooral
dankzij missionarissen. Hendrik Kern (r833-1 9r7) hoogleraar Sanskriet aan de Universiteit
van Leiden begint als eerste met de weten scha ppelijke studie van het boeddhisme. De
theosofie komt naar voren als een soort voorloper: het programma toont unieke beelden I
de Sterkampen in Ommen, waar Krishnamurti jaarlifks enorme aantallen volgelingen trok. De
dochters van de baron van Pallandt - die zijn landgoed ter beschikking stelde aan
Krishnamurti - halen herinneringen op. Na de Tweede Wereldoorlog ontstaat er meer en
meer belangstelling voor het boeddhisme. ln het Cooi organiseerde mevrouw SpruitenburgDwars bijeenkomsten - boeddhistische vriendenkring genaamd - die werden bijgewoond
door tientallen bela n gstellenden uit het hele land. Dit leidde uiteindelijk tot de oprichting van
het Nederlands Boeddhistisch Centrum door onder andere Peter van der Beek. ln het werk
van Pali-vertaler prof. Robert Janssen krijgt het theravada boedd h is me wat meer aandacht dan
de andere latere boeddhistische stromingen.

Erin en lrlha van Pollondt

Professor Robert la nssen

.lacques den Boer

zat 29 december BUDDHA'S LOST
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CH ILDREN

Lengte: 97 min.

2 Regisseur: Mark Verkerk / camera: Rend Heijnen & Sarit Charoenyuenyaw / productie: Ton Okkerse / supervising
producer: Pim van Collem

/

cinematography: Rene Heynen

/

montage: Helen Delachaux, Mark Verkerk & los
/ coproductie met: BO5, Arte France,

muziek: Bernard Joosten, Ward Henseimans & S.W. Somtow

Driessen

/

Cin6tdv6

/ dank aar:

Jan van Aalzum, Robert Berger, Ed van den Dool, Ceert

Dolfing, Rob de Klein, 6eatano Kazuo

Maida, Rik Meeuws, Carmen Nelstein, Valerie Roth-Bousquet, Barbara Stroink, N4itch Teplitsky,, Peter Warnier, Joy
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rhai bokser die in de couden

O

Driehoek van Thailand als boeddhistische monnik weeskinderen opvangt.
ln de grensgebieden van Thailands Couden Driehoek - een ruige streek met veel
drugssmokkel en arme volksstammen - heeft 66n man zich gewijd aan het welzijn van de
kinderen. De boeddhistische monnik Phra Khru Bah, een voormalige Thai boxer, reist te paard
alle dorpen afom gezondheidszorg en educatie te verspreiden onder dorpsbewoners die geen
enkele steun ondervinden van een overheid. Deze zogenoemde Tiger Monk heeft met ziin
Colden Horse Temple een weeshuis, school en ziekenhuis gebouwd - een veilige haven voor
de weeskinderen. Zijn leerlingen zien hem als sjamaan, vaderfiguur en coach tegelijk.
Buddha's Lost Children is een indrukwekkende documentaire van de Nederlandse filmmaker
Mark Verkerk. Een jaar draaide hij op locatie in Thailand, waar hij een ongekende vrijheid
kreeg om dit intieme en dramatische verhaal te filmen. Centraal staat de ontwikkeling die de
kinderen doormaken - van verwaarloosde dorpsjongens tot bekeerlingen vol zelfoertrouwen,

zon 30 december GESCHIEDENIS VAN HET BOEDDHISME IN
'l2.oo

uur, NED 2 N EDERLAN D, DEEL Z
Lengte: 45 min. / credits: ziedeel
herhaling zat 5 jan Deel twee gaat over de verdere ontwikkeling van het boeddhisme in Nederland vanafde jaren
o9.2O uur,

NED 2

5o. De vlucht uit Tibet van de Dalai Lama in r959 leidt tot een grote bloei van en interesse in
boeddhisme in de Westen. ln r959 groeide de Kosmos uit tot het belangrijkste spirituele
centrum van Nederland, met mensen als Han de Wit, Paula de Wijs en Nico Tydeman en later
ook Zenmeester Jiun Hogen Roshi en Ton Lathouwers. ln een meeslepend exposd over het
wezen van meditatie staat de Hart Soetra centraal.

r

van woede, wraakzucht en geweld. ln de
boekenrubriek gaat Nico Tydeman in op deze

zon 2 dec BOEDDHISTISCHE ZORG, WAT lS DATI
19.3O - 2O.OO u Naar aanleiding van de zorgPolis die Zilveren
DE MIDDENWEG

Medicijnboeddha

Kruis/Achmea speciaal voor boeddhisten heeft
ontwikkeld, discussi6ren onder anderen Nel de
long (tibetaans arts) en Jacqueline Wellenstein
(arts in een verpleeghuis) in de studio over de
vraag wat boeddhistische zorg eigenlijk is'
Moet je denken aan therapie met Tibetaanse
kruiden of aan een reguliere behandeling met
meer aandacht voor het welzijn van de
patiEntl Het gesprek wordt geleid door

fabel, herverteld door de lndiase auteur
Satish Kumar met als titel De Boeddha en de
terrorist.

Verder: de column van,fotika Hermsen.

zon 16 dec
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OE MIDDENWEG

woe 5 dec EEN BOEDDHIST IN DE AMERICANA

-

21.OO u

REFLECTIES

Guru Rinpoche

zon g dec
r

9.3o

-

2o.oo

u

DE MIDDENWEG

Liedjeszanger Fred Eaglesmith bezingt het
leven dat hii kent, zijn verleden en ziin reizen
in oude bussen. Maar intussen heeft hii een
filosofie gevonden die bij zijn leven past: 'ln
het boeddhisme vraag ie niet naar de zin of
het doel. lk ben de gelukkigste man die ik
ken.'Agnes Sommer sprak met hem.
De wereld van de Tibetaanse thangka's is een
zeer uitgebreide en gecompliceerde: iedere

woe 19 dec MATTHIEU RICARD IN AMSTERDAM
22.02 - 23,OO u Eind oktober gaf Mathieu Ricard een lezing in
REFLECTIES

thangka staat bol van de symboliek. ln deze
afl evering vertelt kunsthistoricus Ben
Meulenbeld wie de figuur is van
Padmasambhava en hoe hij wordt afgebeeld.
Verder: de column van Varamitra.

Amsterdam. Daar sprak hij over het'proces
van gedachten-bevrilden', een methode om
vrij te geraken van de tirannie van emoties en
gedachten.,leanette Werkhoven interviewde
hem.
Wat Buddha Antwerp is een theravadaboed-

dhistische tempel van het lnternationale
Dhammakaya Cenootschap, een Thaise
hervormingsbeweging die aan het begin van

IRIN I ROCKWELL
lrini Rockwell was lange tiid student van de

de twintigste eeuw ontstond. Fred Gales
bezocht de tempel in AntwerPen en bericht
over de activiteiten van het centrum.
ln deel 7 van de serie over de symboliek van
Tibetaanse thangka's behandelt Ben
Meulen beld de grote leraren.
Verder: de column van Lam Ngo.

legendarische Ch6gyam Trungpa. Ze begon
haar loopbaan als danseres en choreograaf,
studeerde contemplatieve psychologie en geeft
leiding aan ha Five Wisdoms lnstitute. Van
daaruit geeft ze trainingen en workshops die
geinspireerd ziln op de theorie van de Vijf
Boedd hafamilies, een methode om Persoonlijkheden, emoties en relaties beter te begrij-

Motthieu Ricard

pen. Marlous Lazal sprak met haar.

zon 23 dec BAN FAI
r

9.3O

-

2o.OO u

DE MIDDENWEG

woe 12 dec EEN PERSOONLIJK ONDERHOUD (z)
22.02 - 23.OO u ln het tweede persoonliik gesprek met Ton
REFLECTIES

en sterven van Koos Oberius Kapteijn, mede-

oprichter van Us Thris in het Friese
Greonterp. Menno Bijleveld Praat met haar
over het naar westerse begrippen uitzonderlijke feit dat Koos na ziin laatste adem te
hebben uitgeblazen, nog drie dagen in meditatie is gebleven - een toestand die in het
lJs fhls Tibetaans tukdom wordt genoemd

Jacqueline Oskamp.

22.02

LEVEN EN STERVEN VAN KOOS
Een interview met Lidy B gel over het leven

Lathouwers klaagt Agnes Sommer over haar
neiging De Meester te idealiseren. Plaaties
weggooien, voorstellingen en idealen
wegdoen is een leuk boeddhistisch idee,
maar de praktijk van persoonlijke gesprekken
leidt als vanzelf naar nieuwe plaatjes en idealisering.
Angulimala was in de tild van de Boeddha
een gevreesde schurk. De Boeddha gaat
echter de confrontatie met hem aan en hun
gesprekken geven diep inzicht in de wortels

de myslerieuze vuur.
ballen van Ban Fai

-

DE VUURBALLEN VAN DE

M EKONG

leder jaar trekken honderdd uizenden mensen
naar de Mekong, want aan het einde van de
lente is daar een uitzonderliik fenomeen te
zien:vuurballen die opriizen uit het water.
Niemand weet waar ze vandaan komen, maar
de bevolking neemt aan dat er vuursPuwende
draken in het spel zijn. Peter Meijwes reisde
zelf naar Laos om uit te zoeken wat er aan de
hand is.

veruolg radio pag 6

woe 26 dec LraotNlc LADtEs tN BUDDHtsM (r):
- 23.oo u JOAN HALIFAX ROSHI

22.02

REFLECTES

zon 30 dec MUzIEK Ulr rIBET (4)
r

9.3o

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

-

2o.oo

u

DE MIDDENWEc

schrijver. Ze is oprichter van het Upayo Zen
Centre in Santa Fe. Daar geeft ze leiding aan
activiteiten als het Upaya geva n gen isproject
en een trainingsprogramma voor boeddhistische sterven s begeleid in g. Onlangs bouwde
ze een accommodatie in de bergen van New
Mexico, waar een 'wilderness retreat'kan
worden gevolgd.
loan Halifox Roshi "- -Marlous Lazal zocht haar op.

Nogal wat westerse muzikanten hebben zich
laten inspireren door het Tibetaans boeddhisme. Ook proberen zij in samenwerking
met Tibetaanse muzikanten en monniken
allerlei mengvormen van populaire en religieuze muziek te ontwikkelen, waarmee ze een
jong publiek willen bereiken. Tegelijkertijd
experimenteren Tibetaa nse muzikanten met
westerse muziekvormen en instrumenten. Een
u itzend ing met klankschalen, ronkende
synthesizers, elehrische gitaren en zware
beats van artiesten als Admiraal Tibet, Steve
Tibbetts, Tara Devi en Alain Presencer.
Verder: de column van Ron Sinnige.

BOEDDHISME EN AUTHENTICITEIT

Michel Dingonen

Voorafgaand aan de Algemene Ledenvergaderin g werd door de BUN een mini-symposium
gehouden over het thema boeddhisme en authenticiteit.
lnleiders cijs ten Kate (Bos), l,.4iche! Dinga!.ten (BUI.t) en Gerolf T' Hcoft (Asoka) hielden elk
een inspirerende inleiding met als gemeen scha ppelijk thema het bepaald niet
on problematische karaher van het woord 'a uthenticiteit'. Dit begrip impliceert een zekere mate
van echtheid die niet altijd even makkelijk te rechtvaardigen is, en nog belangrijkel kan
aanzetten tot verdeeldheid en polarisatie in plaats van harmonie en heelheid.
Binnenkort op de BOS website meer over dit thema.

Als u niet kunt wachten, kunt u nu al met elkaar in debat op ons forum:
www.boeddhistischeomroep.nl/foru

m
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In november viert de Stichting Vrienden van het Boeddhrsme, in r957 opgericht als
Nederlands Buddhistisch Centrum, haar 4o larig bestaan. Mede naar aanleiding hiervan zal
de BOS in december beginnen met het uitzenden van een driedelige serie over de geschiedenis van het boeddhisme in Nederland. Voor de BOSwilzer is het deze maand aan eiding om
SVB-bestuurslid en nestor van het Nederlands boeddhisme Professor Rob Janssen te vragen
naar zijn persoonlijke kennismaking met het boeddhisme en drijfveren.

), 4

4 De kennismaking met de Dharma, de boeddhistische leer, is wel eens verbeeld als een slang
die een bamboefluit binnengaat. Hij gaat langzaam, maar eenmaal binnen is er geen weg
meer terug. Dat Iijkt zeker voor Rob Janssen het geval te ziin. Ziin eerste contacten met de
Dharma stemmen uit zijn jeugd:'lk kocht een exemplaar van de Bhagavat Cita dat ik
gebruikte voor een opstel over het hindoeisme, een bevriende klasgenoot, die later overigens
dominee werd, schreefeen beschouwing over het boeddhisme. We lazen de opstellen van
elkaar en concludeerden dat er wel wat zat in die lndische godsdiensten, we waren geintrigeerd door het feit dat er naast het christendom nog andere zaken waren. Mede gest muleerd door mijn toenmalige leraar Crieks die ook Pali doceerde, las ik steeds meer teksten en
miln belangstelling en affiniteit waren zo gewekt.'
Uit praktische overwegingen besloot Rob fanssen te kiezen voor een studie psychologie, en
zijn liefde voor taal en tekst tot een later tildstip te bewaren. Ook de psychologie en het
Shivering Beouty: expositie en
boek
boeddhisme hebben echter een duidelijke verwantschap, vervoigt Janssen, 'ln zekere zin is
het boedcihisme ook een psychologische richting. Vestclilk heeft zelfs ooit gezegd dat
4 november zendt cie BOS de
Boeddha de grootste psycholoog aller tijden was. Ook Jung had natuurliik een grote intedocu mentaire Shivering Beauty
uit, van Robin Noorda. Onder de
resse voor het boeddhistische gedachtegoed.'Toch zou het nog jaren duren voordat janssen
is
litel Transit Mongolie er een
zich echt boeddhist durfde te noemen, 'miin interesse sluimerde wel maar er was in
begeleidende expo s itie in de
Nederland bij mijn weten nog helemaal geen boeddhisme. Tot ik op de radio een interview
Melkweg C a lerie, met boekprehoorde met de Indonesische monnik Jinamitto. lk zocht hem op en het klikte direct. Hii
sentatie. Te z en van r nov tot 2
leerde mij mediteren en ik genoot van zi)n wijze woorden. Later maakte ik een rondreis door
Noord lndia en in Sarnath (de plaats waar de historische Boeddha zijn eerste onderr cht gaf
dec. Zie ook: www.melkweg.nl
- red) realiseerde ik me dat ik niet anders kon en wendde mi1 definitief tot het boeddhisme
#orrro in november in de
en via via belandde ik uiteindelijk bij Arya Maitreya Mandala, de organisatie van Lama
Covinda. Na zijn dood verwaterde de organisatie en daarna heb ik me, met uitzondertng van
bioscoop
De Bh utaanse speelfilm Milarepa
de Vrienden van het Boeddhisme, niet meer formeel met een organisatie verbonden.'

vertelt het verhaal van de
Tibeta

an

se

d

ichte r en yogi

Milarepa, de leefde in de tte
eeuw. Te zien in onder andere:

aastricht, Arnhem, Den Haag,
Nij'negen. Hou de f lmladder rn
uw stad in de gaten!
M

Rob lanssen is natuurlijk vooral bekend door de vertaling van de talloze Pali-teksten die hij
samen met fan de Breet verzorgde. Dankzij hun inspanning zijn nu de belangrijkste leerredes beschikbaar in het Nederlands. Op de vraag welk fragment van alle teksten Janssen nu

zelf het meest geboeid heeft, verwijst hij na enige aarzeling naar de Sutta Nipata uit de
verzameling var korte teksten en in het bijzonder naar het verhaal van de ziener Asita die de
toekomst van de pasgeboren Boeddha voorspelt en zich met grote smart reaiiseert dat hii
zelf de verkondiging van zijn leer niet zal meemaken.

Stichting Vrienden van het
Boeddhisme 4o

jaor

Op 8 november r 967 werd de
ng N ederl a nds Bu ddhistisch
Centrum opgericht, die later de
Stichting Vrienden van hel
Boeddhisme zou worden.
De BOS feliciteert de Stichting
met haar bestaan, en is dankbaar
voor alles wat de afgelopen
decen nia bereikt is.
Sti chti

Als we Rob anssen vragen naar de komende 40 iaat van het boeddhisme in Nederland, zien
we een zorgelijke blik, 'Er moet nog heel wat gebeuren. Het huidige boeddhistische landschap is te verdeeld en te verschillend. Als het boeddhisme te veel verbonden blijft aan de
tradities uit het oosten, blijft het een vreemde eend in de biit en wordt het geen belangriike
maatschappelijke stroming. Alleen als we er in slagen om eenheid te credren en alle stromingen met elkaar te verenigen, zie ik een verder bloeiende boeddhistische beweging. Laten we
maar eens beginnen door het met elkaar eens te worden wat nu de alom geaccepteerde
basisteksten van het boeddhisme zouden kunnen ziin. ' Mede dankzij de vertalingen van
fanssen en De Breet hebben we daarvoor nu geen excuus meer... Praat mee over deze boed.f

dhistische canon op ons forum: www.boedd histischeomroep.nl/forum

Wij dragen deze uitzendingen op oan een vredige uitkomst van het geweldloos venet in
Birma.

zon 4 november SHIVERING BEAUTY
'l2.ol
uur, NED 2
herhaling zot 1o nov
09.27

UU

r,

N
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Camera en regie: Robin Noorda
Bethany de Forest

/

/

eindredactie: Babeth

montage: Boris Cerrets

/

Lengte:6omin.
[,4. VanLoo

f

2e ca"r,etal- leroen Nooter, iimme Muller,

rnet: Het Natiora e Mongoolse Ensemble, studenten van de Nationale

Muziek en Dans Academie van Uiaan Baatar, de nomaden van Erdene Sum, de schoolkinderen var S[it]mburen, de
kozakken van Bayan Ulg i

/

met dank aan: Daniel Rooijackers, 'Khadag', (Nederlands Mongoolse Cultuur Stichting),

Cere Dzjind ('i 2oo7), Carter.ur Damba, Bagana en Kaadr (Active Adventure Tours, Ulaan Baatar) Zuster Lieve
(Ulaan Baatar), Oyuna Byamba, Joyce van R jn | @ 2oa7 BOS / Robitl Noorda / Morphosis

Fotograaf en filmer Robin Noorda reisde in 4 jaar tijd in verschillende seizoenen door
Mongolid en kwam op de meest uiteenlopende plaatsen terecht waar een willekeurige toerist
niet zo snel zou kunnen komen of zou willen gaan. Het resultaat is de documentaire
Shivering Beauly, Soundscape of Mongolia die de rijke Mongoolse muziekcultuur toont aan de
hand van optredens van onder andere Het Nationale Mongoolse Ensemble. De muziek gidst
de toeschouwer door contrasterende aspecten van het land. Het uitgangspunt is daarbii een
ongecensureerde dwarsdoorsnede van hedendaags Mongoli6 te laten zien. Zo wordt eenl
onverwacht en persoonlijk landschap van een intrigerend hedendaags Mongolid geschetil

Zonder vooropgezet plan, middelen of steun begon Noorda te filmen en liet het land hem
vertellen wat hij moest tonen. Dat leidde tot een kritische visuele impressie van hedendaags
Mongolie. Daarbij ligt de nadruk niet alleen op de oorspronkelijke charme van het land en de
cultuur, maar vooral op de contrasterende worsteling van het snel verwesterende land waarvan de bevolking een overgang onderging van onvrij en gelifk naar vrii en ongeliik.
Noorda toont tegenstellingen; van een onwaarachtig flexibel en tenger slangenmeisie tot de
zwaarlijvige Mongoolse worstelaars, van het weer vrijelifk beleden Boeddhisme tot de sporen
van de Sovlets. Van satellietschotels naast de nomadentent in de verzengende Gobi-woestijn
tot 32 straatkinderen die de snerpende winternachten van -4oo onder de grond doorbrengen
in een bloedhete stinkende betonnen keldervan z,5Xz,5m van de stadsverwarm ing.

zon 18 november DAGPO RINPOCHE: DE DOOD EN DAARNA
l2.oo uur, NED 2
herholing zat 24 nov
O9.20 uuf, NED 2

met: Dagpo Lama

R npochee JhamPa Cyatso en

eindredactie: Babeth M. VanLoo

carrera: Bernd Wouthuysen

Regie Ceorge Schouten

Schouter

/

Jan Ketelaars

/

/

/

interviewer: Jean Karel Hylkema

/ tolk:

Rosemary Patton

de Dalal Lama

/

ge uid:

/ vertaler:

/

Lenste:30min.

muziek: Ceorge

Martiin van Haalen / montage:
Hans van den Bogeart

/ nretO

aan: Lan Tioa, Kadam Ch<iling Holland, N,lartir Brauen

/ O zooT BOS
je,
jel En kun je ie gemoed nog enigszins
wat
ervaar
doodgaan?
Wat
zie
sturenl En wat gebeurt er daarnal Een wedergeboorte) Hebben we daar zelf nog iets over in
te brengen) Volgens de Tibetaans boeddhistische leer wel - de staat waarin we verkeren oP
het moment van de dood bepaalt het volgende leven.
Hoe gaat dat

Dagpo Rinpoche

Dagpo Rinpoche, een in r 932 in Tibet geboren lama, studeerde boeddhistische filosofie op
diverse u n iversiteitklooste rs. Na zijn gedwongen vlucht uit Tibet werd hii gevraagd om aan
de Sorbonne in Parijs onderzoek te doen en te doceren. Hij deed dat ruim 30 iaar. ln deze
film doet hij op een heldere manier verslag van de Tibetaanse visie oP sterven en de spirituele begeleiding na de dood. Fragmenten uit het Tibetaans Dodenboek proberen samen
met begeleidende visualisaties een inzicht te geven in wat ons in de verschillende tussenstaten te wachten kan komen te staan.
De Dalai Lama mediteert regelmalig op zijn eigen sterven om controle te kriigen over zijn
geest. Hi.i gaat dan steeds door de dood en hoopt zo wanneer het moment uiteindelijk daar
is, hij niet voor al te veel verrassingen komt te staan. Lachend voegt hij eraan toe 'maar of ik
goed genoeg geoefend heb moet nog maar blijken.'

ZH De Daloi Loma

zon 4 nov MIND BRAIN MINDFULNESS
'r

9.3o
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Annie Speckens

MEDITATION RESEARCH
Sinds haar aantreden als hoogleraar psychiatrie aan de Radboud Universiteit in Nijmegen
is Annie Speckens bezig met onderzoek naar
de effecten en de werking van op aandachtsmeditatie gebaseerde cognitieve therapie bij
mensen die last hebben van depressies. ln een
interview met Fred Cales vertelt zij over haar
beweegredenen, de stand van zaken van het
onderzoek en haar toekom stverwachtingen.

j
EttY Hillesum

het zelfonderzoek van Hillesum een grote
overeenkomst met de boeddhistische beoefening. Hij beschrijft de synthese tussen Etty
Hillesum en zen. Met name het thema 'liefde
als ultieme vorm van deugdelijk handelen'
komt volgens Bruggeman tot uitdrukking in
de vis ie van Hillesum.
'AIs iemand tegen god praat, noemen we het
bidden; als god iets terug zegt, heet het schizofrenie', zo luidt een bekend grap.fe. ln haar
boek Spirituele crises

-

transpersoonlijke

psychologie als perspectief, gaat Fransje de

woe 7 nou DE SYMBOLIEK VAN THANGKA'S
22.02 - 23.OO u Tibetaanse thangka's (letterliik 'iets dat je
REFLECT ES
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heilige symbolen
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kunt oprollen') staan bol van de symboliek.
De doeken werden oorspronkeliik gebruikt
door mon niken om de lessen van de
Boeddha over te dragen aan het publiek,
rnaar ze fungeren ook als m ed itatie-ob ject.
Hoe je zo'n thangka kunt 'lezen' en welke
betekenis de afgebeelde figuren en symbolen
hebben voor de spirituele beoefening, vertelt
kunsthistoricus Ben Meulenbeld in een serie
van acht afleveringen aan leanette
Werkhoven. Vandaag deel r: de acht heilige
symbolen van het Tibetaans boeddhisme.
Eind vorige maand bezochten zes nonnen
van het Khachoe Chakyil klooster in Nepal
ons land om zandmandala's te leggen, te
zingen en te dansen. Agnes Sommer maakte
een reportage van hun bezoek.
Verder: de column van Varamitra.

WILLIAM LAFLEUR
De vooraanstaande wetenschapper William
LaFleur, verbonden aan de Universiteit van

Pennsylvania, houdt zich al jaren bezig met
boeddhisme in relatie tot ethische kwesties.
Zo vroeg hif zich in zijn boek Liquid Life al hoe
het kan dat het abortuscijfer in lapan zo hoog
is. Ook verdiepte hii zich in thema's als euthanasie en orgaantransplantatie. Naar aanleiding
van de lezing'Boeddhisme en het kwaad', die
LaFleur deze maand gaf aan de Vri,ie
Universiteit in Amsterdam, had Jacqueline
Williom LaFleur Oskamp een gesprek met hem.

Levenswiel

zon
r

1E nov EEN PORTRET VAN LENE HANDBERG

De Deense Lene Handberg is psychologe en
DE M ID DENWEC was als rechterhand van de Tibetaanse leraar
Tarab Tulku vera ntwoordelijk voor de psychotherapeutische toepassing binnen de opleiding'Unity in Duality'. Tarab Tulku en Lene
Handberg hebben de gecompliceerde boeddhistische techniek van transformatie teruggebracht tot een heldere methode die zowel
voor boeddhistische beoefenaars als voor
professionals binnen het veld van psychologie en psychotherapie een verrijking kan zijn.
ln zijn laatste levensjaren keerde Tarab Tulku
Lene Handberg op uitnodiging van de Dalai Lama terug naar
lndia om daar zijn gedachtegoed uiteen te
zetten voor de Tibetaanse gemeenschap. Na
ziin overlijden heeft Handberg deze taak van
hem over genomen. Marlous Lazal maakte

9.3O

-

2O.OO u

een portret.

woe 27 nov cuRRtcuLUM OSHIDA NllM EGEN
- 23.OO u Agnes Sommer bericht over het curriculum

22.02
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woe 14 nov HET ZENGEHALTE VAN
- 23.OO u ETTY HILLESUM

22.02

RE

FLECT IES

Etty Hillesum is bekend van haar dagboeken
en brieven. Die dagboeken zijn een weergave
van haar persoonlijke groei, haar visie op
lijden (zowel persoonlijk als collectief) en
van haar innerlijke bevrijding tegen de
achtergrond van de oorlog en haar naderend
einde. Zenleraar Gerhard BrLiggeman ziet in

Waard in op het onvermogen van de psychiatrie om mystieke ervaringen te herkennen.
Ervaringen van existentiEle leegte, liefde en
angst, worden door artsen vaak afgedaan als
pathologisch. ln de boekenrubriek wordt het
boek besproken door Nico Tydeman.
ln deel z van serie over de symboliek van
figuren op Tibetaanse thangka's vertelt Ben
Meulenbeld over het levenswiel.
Verder: de column van jotika Hermsen

Kolachakro Mondola

van centrum Oshida in Nijmegen.
ln deel 3 van serie over de symboliek van
figuren op Tibetaanse thangka's vertelt Ben
Meulenbeld over de Kalachakra mandala.
Verder: de column van Lam Ngo.
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woe 2E nov MUSO OVER OCEAN'S CHILD
- 23.OO U Marlous Lazal praat met basklarinettist Muso

22.02

(3)

ln deze derde aflevering over Boeddhistische
muziek uit Tibet gaat het over de liederen van
zwerfmonniken, exorcisten en religieuze
barden en de muziek van de minderheden.
Een half uur met veel muziek en unieke voorbeelden, toegelicht door Fred Gales.

Songs ond music

of Tibet

REFLECTIES

over zijn nieuwe album Ocean's Child. Daarop
werkt hij samen met de Japanse shakuhachispeler Jin Ray, kleinzoon van de legendarische
Jin Nyodo, die speciaal voor de opnames naar
Nederland kwam. Op t4 november presenteert Frans Moussault zijn cd in het
Bethanidn klooster in Amsterdam.
ln deel 4 van serie over de symboliek van
figuren op Tibetaanse thangka's vertelt Ben
Meulenbeld over de boeddha's.
Verder: de column van Ron Sinnige.

WWW.BODHITV.NL:
BOEDDHTSME EN SPTRITUALITEIT VOOR JONGEREN
Sinds kort is Bodhitv.nl online. Bodhitv is opgezet door de BOS, en bedoeld voor iongeren die
in boeddhisme en spiritualiteit geinteresseerd ziin. De artikelen en filmpies op de site worden
dan ook gemaakt door jongeren zelf, en ziin zeer gevarieerd: een videoverslag over spirituele
u itgaansgelegenheid Rishis, of een reisverhaal over de religieuze mengelmoes in SyriE, maar
ook gewone filmrecensies kan je er neer zetten. We vroegen eindredactrice Anne Kleisen meer

H':*u:l;

I=;r*

te vertellen.
Waarom is Bodhitv gestartl Anne Kleisen:'De site is bedoeld om jongeren van achttien tot
dertig jaar meer te betrekken bil het boeddhisme en spiritualiteit. Bovendien moet het een
ontmoetingsplek worden, waar ie filmpjes en artikelen aantreft waar ie je mee kan identificeren.
Het is een soort magazine, waar we zelf stukken voor schrijven, maar de bezoeker kan zelf ook
een artikel plaatsen.
'Doe ie alles zelf:'Welnee hoor, we hebben een redactie, en daarmee maken en bepalen we wat
er op de site komt.
Heb je dan nog mensen nodigl 'Jazeker. We zoeken nog redactieleden: mensen die zelf boeddhist zijn of affiniteit hebben met het boeddhisme of spiritualiteit. ledereen is welkom, maar
enige ervaring met schri.jven en of filmpjes maken is wel vereist'
Wat verwacht je van Bodhitvl 'ik hoop dat veel mensen zichzelf terug zien in de site, en dat hij
vleugels krijgt'. www.bodh itv.nl
Wie wil meedoen aan bodhitv kan contact opnemen via de site, of een mailtje sturen aan
a.kleisen @boeddhistischeom roep.nl
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Achterbandag

/

DEMOCRATIE CEKAAPT}
Ook de Boeddhistische Omroep participeert in 'Wij ziln de baas', de themaweek over democratie die door Publieke Omroep van 5 tot en met I2 oktober wordt georganiseerd. ln een
I zestig minuten durende special gaat Lucia Rijker in gesprek met een aantal gasten en spreken
2 we met Saskia Sassen, publiciste en hoogleraar sociologie aan de Columbia Universiteit van
3,4 New York en de London School of Economics.

lB FF

4

Saskia Sassen

Dreaming Lhasa on tour
Voor wie het Boeddhistisch Film
Festival gemist heeft is er het'on

tour'prograrnma. In oktober

is

de film'Dreaming Lhasa'te zien:
in het Heerenstraat Theater te
Wageningen op r en 2 oktober,

en in Filmtheater Lumidre, in
l\4aastricht tussen 1r en 25
oktober.

I

l\4-eer in

fo: ibff-eurooe.eu

Symposium 'Authentiek
boeddhisme'
Voorafgaand aan het najaarsoverleg zooT voo. BUN-leden rs
er op zaterdagochtend r 7
n ove m ber een symposium over
'Authentiek boedd h is me', in
zalencentrum Utrecht Zuid.
Meer info: wwwboedd h isme.nl

Met Lucia in de ring
Begin oktober is de week van de
democratie. Samen met de BOS
heeft Su bmarine een website
ontwikkeld wa a rin deelnemend
publiek mee kan bepalen hoe een
spreker aan het woord kom[:
www.luciaindering.nl. Beslis zelf
wie voorbij Lucia komt en het
woord k rijgtl

DEMOCRATIE MOET OPNIEUW WORDEN UITGEVONDEN
Traditioneel wordt democratie beschouwd als een staatsvorm waarin het volk (via vertegenwoordigers) zichzelf regeert en vrijelijk zijn meningen en wensen kan uiten. Over het daadwerkelijk functioneren van deze klassieke opvatting van democratie is Sassen weinig positief
gestemd: 'Het woord democratie is gekaapt, onder meer door mensen als Bush, BIair en
andere regerin gsle iders. In principe gaat democratie over het (ver)delen van de macht en
gelifke stem in het publieke domein. Dat gebeurt eigenlijk niet meer. Democratie moet
opnieuw uitgevonden en heroverd worden. En weer veranderen van een politiek systeem naar
iets dat je in praktijk brengt, een proces.' Sassen ziet de toenemende globalisering en het
huidige dominante liberale economische model als een van de belangrijkste krachten achter
het tekort aan democratie: 'Crote internationale toezichthouders zoals het IMF en de
Wereldhandelsorganisatie, gedreven door een agenda van liberalisering en privatisering,
willen alleen nog mear in gesprek met de regerin gs leiders en niet met het parlement waar
feitelijk het debat zou ,,,oeien plaatsvinderr. Ondanks aile nationalistische retoriek worden ze
dus steeds meer aangestuurd door de logica van globalisering. En door de privatisering van
zorg, onderwijs, infrastructuur, huisvesting et cetera worden dit soort publieke diensten nog
verder uit het domein van het openbare, democratische debat gehaald.'

HUISWERK
Dit tekort aan democratisch debat wordt recentelijk nog versterkt door de door westerse
regeringsleiders afgekondigde War on Terror, aldus Sassen. Onder het mom van deze oorlog
leveren we steeds meer rechten in, krijgen we er plichten bii, verliezen we onze privacy en
worden meerderheidsopinies genegeerd, Blair ging naar lrak ook al was een meerderheid
van het Engelse volk daar tegen.' Een ontwikkeling die, als we Sassen mogen geloven, een
eigen dynamiek gekregen heeft: 'Onder deze omstandigheden kriigt de uitvoerende macht,
de regering, steeds meer het idee dat ze zaken zonder meer kunnen reguleren en classificeren... ln Amerika voltrekt dat proces zich steeds stilzwiigender en achter gesloten deuren...
Ze regeren onze levens op een wijze waarop ze dat niet zouden moeten doen.'
De herovering en hervorming van het democratisch proces begint volgens Sassen bii de
herintroductie van het democratisch debat in de nationale parlementen. Verder hebben
onze liberale democratiedn ook een flinke socialistische impuls nodig omdat de huidige
economische systemen te machtig zijn geworden. Bepaalde publieke diensten moeten
gedeprivatiseerd worden. Als we deze omwenteling niet zelf in gang brengen zullen aan het
systeem inherente crisissen op het gebied van gezondheid, ecologie en welvaartsverdeling
wrang genoeg zelf grenzen stellen aan het systeem.
Maar voor het zover komt moeten we - volgens goed boeddhistisch inzicht - vooral eerst
bij onszelf beginnen. Sassen: 'Burgers ziln meer consumenten van politiek geworden dan
dat ze het politieke vormgeven. We moeten onszelf eraan herinneren dat democratie meer
is dan politieke verkiezingen alleen, de burger moet erbii betrokken ziln, ook zii moeten
hun h uiswerk doen.'

Wilt u ook uw bijdrage leveren aan dit gesprek, praat dan over deze en andere thema's mee
op ons forum op de website www.boedd histischeomroep.nl

zon 7 oktober IN DE RING VOOR DEMOCRATIE
'I

2.OO u u r, NED 2
Dit programma wordt ook herhaald
in de nachtuitzending van 7 oh, om
23.45 (exacte tijd onder voorbehoud)

herhaling zot t3 okt
o9.2O

UU

Een programma van: Alexander Oey, George Schouten

& Babeth VanLoo / met: Lucia Rijker, lohanna ter Steege,

Thomas von der Dunk, Raymzter, lvlatthijs Schouten, Saskia Sassen
Bircan Unlu

/

montage: Alexander Oey

/

Wouthuysen, Johan van Steen

/

/

eindredactie: Babeth M. VanLoo

research: l\4arie Lou Schoenmakers

Holbrugge, Pim Hermans, Alexander Oey

Lengte: 6o min.

/ geluid: Ivlartijn van

opnameleiding: Ren6 Verhagen

I

Haalen, Willem Muller, Raymond Kole

I

/

productie:

cameta:. Abdel El Khadar, Rene

prcjeclmana1er. Hein Pieter Kooter

/ licht: Bernd
/ beeldtechni-

r, NED 2 cus: Willem (roon / video editor: Peter Beuken / decorontwerp: Dirk Debou / webapplicatie: Submarine & BOS /

O 2oo7 BOS
Een Crossmediaprcject, met een tv-progtama, een website en een gome.
ln het kader van de themaweek over democratie bij de publieke omroep heeft wereldkampioen boksen en boeddhist Lucia Rijker gesprekken met vier mensen uit verschillende disciplines over wat democratie voor hen persoonlijk betekent.
Rapper Raymzter gelooft niet meer in het uitbrengen van zijn stem in het stemhokje maar
gebruikt zijn lsieke stem om in zijn raps commentaar te geven op wat hii om zich heen ziet
gebeuren. Actrice Johanna ter Steege ziet het werken aan een film met een filmploeg als een
Lucia Rijker in de ring met
Thomas von der Dunk democratisch proces en hoopt dat ze met het neerzetten van een personage bij het publiek
een gevoel kan overbrengen dat hen aanzet tot nadenken. Ecoloog Matthijs Schouten
de boeddhistische notie van de onderlinge afhankelijkheid niet alleen het belang voor de relatie tussen mensen en de natuur maar ook tussen mensen onderling, een goede balans
tussen de belangen van het individu en de belangen van de samenleving als geheel.
Cu ltu u rh istoricus Thomas von der Dunk gelooft niet in de democratie als exportartikel met
als belangrijkste voorbeeld lrak. De democratie wordt daar niet gezien als een goede inrichting van de samenleving maar als cultuurimperialisme, want het wordt opgelegd door supermacht Amerika.
De Amerikaanse socioloog Saskia Sassen geeft buiten de ring commentaar op de staat
waarin de democratie hecien ten dage in verkeert. Volgens haar is onder druk van de War on
Terror en de toenemende privatisering van het publieke domein de democratie ernstig
verzwakt en moeten we haar herzien. De overheid moet een krachtiger rol gaan spelen om
de uitverkoop van de publieke sector te beteugelen en de onzekerheid bii de burgers te

zief

Malthijs Schouten

verminderen.
Samen met de BOS heeft Submarine een website ontwikkeld waarin deelnemend publiek
mee kan bepalen hoe een spreker aan het woord komt. Beslis zelf wie voorbij Lucia komt en
het woord krij gt! www.luciaindering.nl.
Voor wie zich daarna nog verveelt is er bovendien een game ontwikkeld, dat te vinden is

O

www.boedd histischeomroep.nl/democratie

zon 27 0koher HET BLOED VAN GENGHIS KHAN
l2.oo

uu r,

NED 2

herhaling zot 27 okt
o9.2O uU[

NED

Camera/regie: lurgen Gude (en laap Verhoeven
redaktie: Babeth van Loo

/

/

montage: Rob Smits

Iaap Verhoeven

/

eind.

met: €eshe Sonam Gyaltsen, Toni Finken, Rolf Cemein, Wil Plooster, Theo Theloesen

2 dank aan: Dagmar Helberg, Jamilia, Piwuan

/

met

Li, World Martial Arts Assocation R.O.C., [/ugiKampfsportschule DAMO

Monchengladbach, Monika Baumgartl & Taiko Gruppe Tentekko

Dschero Khan

/ geluid/produktie:

Lengte: 6o min.

/ O 2oo7 BOS

Prins Dschero Khan zegt een rechtstreekse afstammeling van de Mongoolse veroveraar
Genghis Khan te zijn. Yanaf z'n zesde is Dschero Khan wees: zijn adellijke ouders worden in
r935 in MongoliE vermoord door de Chinese bezetters. Dschero Khan vlucht met hulp van
een monnik en komt na vele omzwervingen naar lndonesid, alwaar hij een Nederlandse
pleegvader vindt. Na afloop van de oorlog daar komt hif in r95o naar Nederland, waar hij nu
nog woont.
Prins Dschero Khan toont zich vanaf ziln vroege ieugd een bewonderenswaardig grootmeester in de vechtkunst en een charismatisch leraar. Hij vecht in vele oorlogen, staat
bekend als 'de onoverwin nelijke', maar zet zich ook in als vredesactivist. Belnvloed door de
Boeddhistische cultuur van MongoliE en het TaoTsme demonstreert hij hoe het beheersen
van chi, de levensenergie, een mens onkwetsbaar kan maken voor de hardste klappen.
Leerlingen slaat hii tot ridder en geliefde dorpsgenoten maakt hif graaf . ln Mongoli€ krilgt hij
een staatsontvangst... 'De dingen zifn niet wat ze schiinen te zijn; ln alles wat kwaad liikt
schuilt ook het goede en dat wat goed lijkt herbergt ook het kwade.'

woe 3 okt DIEREN REDDEN ALS BEOEFENING
22.02 - 23.OO u Louwrien Wijers (r 94r) is beeldend kunsteREFLECIIES

Louwrien Wijers

naar en schrijft over kunst. Ze noemt zichzelf
beeldhouwer omdat ze, als adept van de
Duitse kunstenaar Joseph Beuys, met wie ze
t8 jaar bevriend is geweest, schrijven ook ziet
als sculptuur. Menno Bijleveld zocht Louwrien
op tussen de geiten bij haar huisje in
Friesland en sprak met haar ovet compassionate society en het redden van
(dieren)levens als boeddhistische beoefening.
Dieren hebben ook boeddhanatuur, net als
mensen. Betekent dat ook dat boeddhisten
anders met hun huisdieren omgaan? Zouden
ze die boeddhanatuur van hun huisdier ook
daadwerkelijk bemerken? Agnes Sommer ging
op zoek naar verhalen over mens en huisdier.
Verder de column van Varamitra.

woe 17 okt HET LI'DEN VAN DE VERLICHTE
22.02 - 23.OO U De biografieen van de Boeddha ziin voor veel
REFLECTIES

Paul van der Velde

zon 7 okt DE DROOM VAN EEN IDEALE STAAT
9.3O - 2O.OO u ln het kader van de week van de democratie

'r

DE MIDDENWEC

gaat Henk Blezer, tibetoloog te Leiden, in op
wat hij de staatsmandala noemt, de droom
van een ideale staat met aan het hoofd een
Dhammaradja, een rechtvaardige koning,
gemodelleerd naar het voorbeeld van de
lndiase koning Asoka (zg9-237 v. Chr.), en op
de verwevenheid van boeddhisme en staat in

r

zon 27 ,kt VAN DE ENE VERBAZING IN
9.3O - 2o.OO u AN DERE
DE MIDDENWEC

de gesch ieden is van Tibet.
Koning Asoka

woe 10

|kt

'c--1';:,:

DE KRACHT VAN HET NU
Op

5

en 6 oktober brengt new age-goeroe

Eckhart Tolle een bezoek aan Nederland.
Reden voor Nico Tydeman om zich in de

Kees Woaijflan

boekenrubriek te buigen over Tolles bestseller
De krocht van het nu. Wat is de boodschap van
dat boek) ls er een relatie met het boeddh

DE

Jeanette Werkhoven spreek met Kees

Waaijman over de lezing die hij op 3 oktober
geeft tijdens een gezamenlijk congres van ZIN
en de Konferentie Nederlandse Religieuzen
rond thema's als het verlangen naar stilte,
verbondenheid en bezieling en hoe we die in
de huidige samenleving kunnen vinden en
toepassen in ons dagelijks leven. De wijsheid
van het kloosterleven kan daarbii behulpzaam
zijn. Kees Waaijman liet zich voor zijn lezing
inspireren door het thema 'de mens als
leerling'.

ismel

woe 24 okt EEN PERSOONLIIK ONDERHOUD
22,02 - 23.OO U Waarom zou je eigenlijk gaan mediteren?

Verder: de column van Jotika Hermsen.

REFLECTIES

'r

boeddhisten een inspiratie. Boeddha's idee6n
over het lijden - zowel in het algemeen, als
over zijn persoonlijke leven - zijn met name
interessant voor de praktijk van de psychotherapie. De Boeddha gebruikte termen als
'dukkha' (onstandvastigheid),'anicca'
(verga n kelijkheid) en'anatta'(er is geen
zelf). Wat betekenden die begrippen toen en
hoe zit dat tegenwoordig? Jeanette
Werkhoven sprak met Paul van der Velde over
de stelling: 'De Boeddha is er niet oP uit om
psychisch lijden op te heffen; de Boeddha is
erop uit dukkha te verwijderen'.
ln het voormalige poppentheater in Gouda
heeft inmiddels Zendoen onderdak gevonden.
Ronald Uiitdehaage geeft er niet alleen meditatiecursussen maar ook workshops, onder
de titel 'Zen in de Zandbak'.
Verder: de eerste maandelijkse bijdrage van
onze nieuwe columnist Lam Ngo.

zon 14 okt KENNISMAKING MET SILK
9.3O - 2O.OO u Het heeft lang geduurd, maar eindelijk

wordt

de leerstoel boeddhologie van de Universiteit
van Leiden weer bekleed. Per r juli is Dr.
Jonathan Silk bif de Faculteit der Letteren en
Godgeleerdheid benoemd tot hoogleraar in
de studie van het boeddhisme. De benoeming is mogelijk gemaakt door het.l. Conda
Fonds. Silk komt uit de Verenigde Staten en
werkte daar aan verschillende universiteiten.
Jonathan Silk Agnes Sommer sprak met hem over ziin
achtergronden en zijn plannen voor de

DE MIDDENWEC

toekomst.

B

OOIJ

EMOCRATIE

I

RADIO
vervolg pag 4

Je

wordt er niet rijk mee, je wordt er niet gelukkig van en volgens N ico Tydeman wordt ,ie er
niet pers6 een beter mens van. le zit daar
maar te zitten; je hoofd jeukt, je gedachten
gaan uit naar een boterham met pindakaas
en bij het tellen van je ademhaling raak je
steeds de draad kwijt. Agnes Sommer
probeert het desalniettemin vol te houden en
gaat over het hoe en waarom te rade bii Ton
Lathouwers van Maha Karuna Ch'an.
Sin ger-songwriter Hans de Booij is na twaalf
.jaar afi,vezigheid weer terug met een nieuw
album:'Emocratie' en een nieuwe levensovertuiging: het boeddhisme. De afgelopen jaren

belandde hij, naar eigen zeggen, in de goot
en klom daar weer uit na een toevallige
ontmoeting met de Dalai Lama in Antwerpen.

uit Tibet, zoals de hofmuziek die werd uitgevoerd voor de Dalai Lama en Tibetaanse
edelen, muziektheater, ballades en dansen,
werkliederen en gezongen legendes. Verder
schetst Fred Cales het belang van het Tibetan
lnstitute of Performing Arts in Dharamsala,
waar bijna alle bekende Tibetaanse muzikanten opgeleid zijn. Ook kunt u luisteren naar
historische 78-toerenplaten en andere geluidsopnamen van vroege expedities naar Tibet.

Marlous Lazal spreekt hem in BelgiE.
Verder: de column van Ron Sinnige.
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sept BOEDDHISTISCHE MUZIEK UIT TIBET
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ln deze aflevering van onze maandelijkse serie
over muziek uit de'thuislanden'van het boeddhisme gaat het over semi-religieuze muziek

ACHTERBANDAG

& HET IBFF

De achterbandag van de BOS was dit jaar weer

drukbezocht. Studio K in Amsterdam was helemaal
afgeladen. Het hoogtepunt van de middag was de
lezing van Robert Thurman, die meer vertelde over zijn
visie op de relatie tussen het boeddhisme en media en
en passant ook nog een korie cursus boecjdhisme gaf.
Helaas was er aan het eind van de middag onvoldoende
tijd voor de behandeling van een aantal uitdagende
stellingen. Lever uw biidrage alsnog op het forum van
onze website. www. boedd h istischeom roep.nl/foru m

de lnstallatie 'Haiku - de Kunst van het Nu'
door M adelon Hooykaos

's Avonds was in de voormalige room s-katholieke kerk'De

Duif de opening van het

lnternationaal Boeddhistisch Film Festival Europa, met de premidre van de documentaire
'Lucia Rijker, een bokser - een boeddhist'.
De volledige lezing van Thurman kunt u op onze website bekijken op:
www. boedd histischeom roep. nl/thu rman

Robert Thurmon

Beertje von Beers
p.esenteerde het

COLOFON
Redactie: Ton Moos, Aenjan Muldet, Morc

Thelas.n, Babeth M. VanLoo, Marijn von der
Woa (coodinotie).
Vonngeving: Studio Josje Pollmann, Amsterdom

Druk: Ruporo Amslerdam

IBFF

Bosklarinettist Musa

Kerkgebouw De Duif wos stompvol

LUCIA RI'KER, EEN DOCUMENTAIRE,
EEN REG!SSEUR

Program mablad voor Vrienden
van de BOS

IN HOUD
Lucia Rijker, een documenta ire,
een regisseur
Programma televis

ie

Programma rad io
Robert

Thurman

Op donderdag r3 september zendt de BOS de documenlaire Lucia Rijker, een bokser - een
boeddhist uit. De film, tevens de openingfilm van het lnternationaal Boeddhistisch Film
r Festival deze maand, schetst een turbulente periode in het leven van de viervoudlge kickbox2 en tweevoudige wereldkampioene boksen. ln deze tijd speelde de in Amsterdam geboren
3, 4 Lucia in de film Million Dollar Baby, ging het grootste gevecht van haar carridre tegen rivale
4 Christy Martin op het laatste moment niet door en werd haar moeder ernstig ziek. Het
boeddhisme kreeg ondertussen een steeds grotere rol in haar leven.

DE GEVAARLI,IKSTE VROUIU VAN DE WERELD
Regisseur George Schouten vertelt over de totstandkoming van de documentaire. ln t997 zag
hij Rijkers naam voor het eerst: 'Er was een paginagroot artikel over haar in de Telegraaf met

de titel De vuist van Boeddha. Lucia was mooi, sterk, slim en spiritueel. Daar moest ik wat
mee. Eerst wilde ik haar voor een ander project gebruiken, maar dat kreeg ik niet rond.' ln
zoo3 wilde Schouten maar gewoon beginnen met filmen toen hij toch in haar woonplaats Los
Angeles moest zijn, maar Rijker zat in Nederland. Haar moeder had een herseninfarct gehad.
Lucia Ri.jker (r) met Hilary Swonk De eerste opnamedag vond plaats in het lege ouderlijk huis: 'Lucia zat helemaal stuk', vertelt
en Clint Eastwood de regisseur. 'De 'gevaarlijkste vrouw van de wereld' had geen enkele moeite haar zwaktes te

tonen'.
Uitzending BOS TV op zondag
voortaon om 72 UUf
De standaard uitzendtijd van de
tv-programma's van de BOS is
gewijzigd. Als we uitzenden doen
we dat voortaan om 12,oo uur
's middags, nog steeds op Ned 2.

tHi;f fii*l;:::"'*'
IBFF zooT
Van 9 tot en met 'r 't september
vindt in Amsterdam de tweede

editie van het lnternationaal
Boeddhistisch Film Festival
plaats. Meer informatie vindt u in
het programma dat is bijgesloten
bii deze Boswijzer, en op
wwwibff-eu rope.eu
Cotch zz
Op dinsdag t8 september wordt
op Nederland z, om 24.33 uur in
de reeks Filmlab de film Catch zz
van Ane C. Ose uitgezonden.
Deze film, over een normale
jongen die verzorgd wordt tussen
gehandicapten en vecht om naar
huis te komen, is gemaakt onder
eindredactie van de BOS.

DROOMGEVECHT IN DUIGEN
ln de periode daarna raakte Lucia betrokken bif de met Oscars bekroonde film Million Dollar
Baby. ln het kielzog van deze rol werd ook het grote gevecht tegen Christy Martin mogeliik.
Lucia zou een miljoen kunnen winnen, een uniek bedrag in het vrouwenboksen. Een fatale
blessure van haar achillespees deed dit droomgevecht echter in duigen vallen. Maar Schouten
bleef Rijker volgen: 'Al die jaren weigerde ze me nooit om ergens opnames te maken. Elk
onderwerp mocht ik aanroeren.' Over waarom juist hij toegang wist te krijgen - en te houden
- tot Rijker, is Schouten laconiek: 'Misschien omdat ik een lange adem heb en het juiste
moment rustig afivacht.'
Het laatste gedeelte van de film volgt Rif ker in de periode waar ze flin k op zichzelf wordt
teruggeworpen. 'Dat ze niet verbitterd raakte, dankt ze aan het boeddhisme,' weet Schouten.
Ri.iker ging voor het eerst naar Suriname, de geboortegrond van haar vader. 'Het werd een
soort zoektocht naar het wezen van haar ziel en de ware inzichten ontvouwden zich tijdens
die trip.' Speelt het feit dat hij zelf ook boeddhist is een roll 'ln Suriname heb ik met Lucia en
de geluidsvrouw zitten chanten op haar kamer, dat schept natuurlijk een speciale band.' Maar
verschil is er wel: 'lk mediteer dagelijks, maar zwerf nog steeds tussen verschillende stromingen, omdat ik door dat gefilm op veel verschillende plekken zit. Lucia heeft haar pad gevonden en chant soms uren achtereen. lk zit de ene keer in een Zen-kamp en maak dan weer een
film over een Tibetaanse Lama. le moet eigenlijk ddn leraar vinden, maar dat is mij nog niet
gelukt. lk heb nog steeds de neiging om het met de laatste spreker eens te ziin.'

S UCC ESVE R HAA L
Wat oorspronkelijk het hoogtepunt van Lucia's loopbaan en de documentaire had moeten
worden - dat ultieme gevecht - pakte dus anders uit. Hoe ga je daar als regisseur mee oml
'lk maak nooit te veel plannen en ben gewoon gaan filmen' zegt Schouten. 'Het gevecht tegen
Martin zou het laatste ziin. Maar het is voor de film haast mooier dat het niet doorgaat. ln
een verhaal over Lucia horen hindernissen. Nu is het geen succesverhaal, maar is de vraag:
hoe komt ze er bovenop) Dat geeft juist diepte aan de film. Bij een succesverhaal ga ik

meestal

ga

pen.'

zat 8 septembet DREAMING

LHASA

Lengte: 9o min.

z4.r 8 uur, neo a Regie: Rita Sarin and Tenzing Sonam / camera: Ranlan Palit / muziek: Andy Spence / editor: Paul Dosaj / productie:

Zie voor informatie over
eventuele herhaling onze website

white Crane Fllms, Rlchard Gere, leremy Thorras, Raj Singh. Schrijver: Tenzing Sonam

/

met: Tenzin Chokyi Gyatso,

lampa Kalsang, Tenzin Jigme, Phuntsok Namgyal Dhumkhang, Tsering Topgyal Phurpatsang en Tenzin Wangdrak

Karma, een Tibetaanse filmmaakster uit New York gaat naar Dharamsala, de thuisplek van de
verbannen Dalai Lama, en het centrum van de Tibetaanse diaspora. Karma is in lndia om
een film te maken over een aantal voormalige politieke gevangenen die uit Tibet ziin
ontsnapt. Een van de mensen die Karma interviewt is Dhondup, een raadselachtige exmonnik die pas ontsnapt is uit Tibet. Samen met hem gaat ze op reis om de laatste wens
van Dhondup's moeder te vervullen: het bezorgen van een juwelendoosie aan een zekere
Loga. Ze wordt meegetrokken in de spiraal van de zoektocht, die een reis wordt naar het

pijnlijke verleden van Tibet 6n een tocht vol zelfontdekking.

zon g sePtembet DUIZEND HANDEN, een ziekenhuis in Taiwan
OP r 2.oo uur, NED 2
herhaling zat 15 sept
o9.5O uuI NED 2

LET

Camera/regie Patrick van Boeckel

/

productie en geluid: Karin van der Molen

/

Lengte:3omin.

on-line montage: Geert Braam

/

met: Jarl Eschauzie( Z.H. Dalai Lama, Heinz von Foerster, lean-Pierre Dupuy,
Evan Thompson, Anne Harrngton en Humberto Maturana / @ 2oo7 BOS

eindredactie: Babeth N/. VanLoo

/

arl Eschauzier is 33 iaaren werkzaam als arts in opleiding in Venray. Na ziin co-schapPoij
de spoedeisende hulp specialiseert hif zich nu in de psychiatrie. De westerse medische
wetenschap specialiseert zich steeds meer op kleine onderdelen van het menselijk lichaam,
waardoor de arts de patient als geheel uit het oog verliest. ln deze ontwikkeling kan Jarl zich
niet in vinden, een reden om in Taiwan stage te lopen in een boeddhistisch ziekenhuis.
Een Taiwanese arts vertelt tarl dat het zijn doel is om 'familie'van de patient te worden, en
dat hij dan pas hij een goede dokter is. Centraal in de film staat de zoektocht van farl naar
een andere visie op gezondheidszorg als inspiratiebron voor Nederland. ls Jarl in staat ziin
ervaring met meditatie en zijn stage in Taiwan te integreren in ziin werk in een regulier
Nederlands ziekenhuis)
f

don

tj

september LUCIA RIJKER, een bokser
22,50

U

-

een boeddhist

Lengte: 7o min.

Ur, NED 2 Regie: Ceorge Schouten / camera: Bernd Wouthuysen, Marlou van den Berg / geluid: Jane Snijders / montage: Chris

Zie voor infotmotie over
evenluele herhaling onze website

van Oers

/

muziek: jacob ter Veldhuis

/ eirdredactie/producent:

Babeth M. VanLoo

/

met: Lucia Rijker Christy Martin,

Sunshine Fettkethe, Romeo Kensmill, Emauel Stuart, Don King, Bob Arum, Arnold van der Leyden, Harold Rilker, Ernst
van Celder (vriend), Lucille Ellinger, Myrna Contreras, lan Hoogers, Andrd van Commende

/

@ 2oo7 BOS

Lucia Rijker is viervoudig kickboks- en tweevoudig bokswereldkamPioen. De opnames voor
deze film beginnen ruim drie jaar geleden, voordat ze een aanbieding kriigt om in Clint
Eastwoods film Million Dollar Baby le spelen. Na de Oscars die de film ontvangt, wordt ll
Million Dollar Lady-gevecht met haar oude rivale Christy Martin in Las Vegas oP touw gezet.
Elfdagen voordat dit historisch gevecht zou plaatsvinden, scheurt ze haar achilles-pees.
Tijdens deze turbulente periode raakt haar moeder ernstig ziek waardoor ze nadrukkelijker
voor enkele keuzes wordt gesteld. Moet ze een eigen gezin stichten, of haar ervaringen
doorgeven door les te gaan geven oftoch eerst nog een laatste ultieme gevecht neerzetteni
meer centrale rol in haar leven in te nemen.
Lucia Rijker Het boeddhisme begint ondertussen een steeds
Ze keert terug naar de geboortegrond van haar vader, Suriname, en leert voor het eerst terug
te kijken in plaats van altild maar een doel na te streven. De erkenning die ze heel haar leven
nastreefde, krijgt een ander perspectief. Een overwinning ligt niet alleen in de ring.
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zon 23 sePtembet MONTE
LET

OP r2.oo

uur, NED 2

G RAN DE

Regie: Franz Reichle

/

Productie: Marcel Hoehn

herhaling zat 29 sept O 2oo4 t&c film Ziirich / met:

Lengte: 6o min.

/

Geluidsmix: Ji.irg von Allmen C.A-S en Patrick Stork

/

Francisco Varela, Z.H. Dalai Lama, Humberto [/aturana

09.45 uur, NED 2 Wetenschapper Francisco Varela was een meester in samenvoeging. Bewonderd, controversieel, en begiftigd met de aanstekelijke hartstocht van een uitzonderliik begaafd onderzoeker.
Hij speelde zowel een grote rol in het vormen van de moderne systeemtheorie als in de
cognitieve wetenschap. ln deze film leert men Francisco Varela kennen als een bruggenbouwer: tussen westerse wetenschap en oosterse wiisheid, tussen neurobiologie en filosofie,
en tussen abstracte theorie en het dagelilks leven. De film slaag erin de gangbare scheidslijn
tussen wetenschap en kunst op te heffen.

zon 2 sept DE ZINGENDE LAMA
r 9.3O - 20.oo u
Lama Karta is een veelzijdig man. De in Belgid
DE MIDDENWEC

woonachtige Tibetaanse monnik kan prachtig
zingen, schreefvele boeken en is niet te
beroerd om zijn mening te geven over de
meest uiteenlopen zaken. Agnes Sommer
maakte een portret.

den in zijn leven: hindoeisme, islam en
dankzij de handel - ook boeddhisme.
Verder: de column van Jotika Hermsen.

zon 16 sept
'r9.3o 2o.oo u
D€ MIODENWEC

woe 5 sept LUCTA RtlKER, EEN BOKSER
22.02 - 23.OO u BOEDDHIST
NEFLECTIES

-

EEN

Lucia Rijker, voormalig wereldkampioen
boksen (tweevoudig) 6n kickboksen (viervoudig), is de centrale figuur in de film Lucia
Rijker, een bokser - een boeddhist. Marlous

-

.MASTERS' BOEDDHISME VIA
INTERNET
Wie het boeddhisme als volwaardige studie
wil volgen, kan sinds kort terecht bij professor Peter Harvey van de Sunderland
University. Die heeft een studieprogramma
opgezet dat via internet kan worden gevolgd.
Jeanette Werkhoven spreekt met Harvey en
met enkele studenten, ook Nederlandse.

Peter Harvey

Lazal sprak met Lucia Rijker ti,idens haar

bezoek aan Nederland. (Zie ook de tv- en de

voorpagina)

woe 19 sePt HOE LEES JE EEN THANGKA}
- 21.OO u ledere thangka (letterliik: iets dat ie kunt oprol-

22.02

Peter Schenk is beeldend kunstenaar. Hij
in Bonaire, Nepal en fapan, waar hij
leerde om kozo-papier te scheppen volgens
eeuwenoud proc6dd. ln zijn schilderijen
verwerkt hij papier en andere natuurlijke
producten. Hij is geen boeddhist, maar wel
sterk door het boeddhisme beinvloed.
leanette Werkhoven zocht hem op.
Verder: de colum n van Varamitra

REFLECTIES

Lucia Rijker
werkte
foto: Chris Farino

zon g sept WAT HEET VERLICHTING?
- 2O.OO u ln de zentraditie wordt onderscheid

r9.30

DE MIDDENWEC

Nico Tydeman

woe
22.02

E
-

hem op in spiritueel centrum De Helende

gemaah
Kensho
tussen kensho en satori.
staat voor het
moment van herkenning van de ware aard van
de werkelilkheid, terwijl satori de permanente
staat van verlichting zou zijn. Ervaringen en
zijnstoestanden waar iedere boeddhist naar
streeft.
Of is een van de kenmerken van satori iuist
dat je niet naar verlichting kunt en moet streven) Een studiogesprek onder leiding van
Agnes Sommer, met zenleraar Nico Tydeman,
filosoof .lan Bor en advaitaleraar Douwe
Tiemersma.

Kracht.

Als een'boeddhistische strand novelle met
surrealistische inslag', zo werd het boek
Boeddha zonder Rough Guide van Paul
Kempers gepresenteerd. Boeddhisme om te
lachen, of is Paul Kempers zelf ook geinspireerd geraah door de dharma? Marlous Lazal
vraagt het de schrijver.

zon 23 sept BOEDDHISTISCHE MUZIEK UIT
19.1O - 2o.oo u TIBET, DEEL I
DE

I\,,t

IDDENWEC

sePt NANDA DE MOOISTE

21.OO u

REFLECTIES

Nanda was de hal{broer van de Boeddha. ln
de boekenrubriek praat lacqueline Oskamp
met Nico Tydeman over Nanda de mooiste,
waarin dichter Asvaghosa verhaalt hoe Nanda
zijn geliefde in de steek laat en volgeling
wordt van de Boeddha.
'Twee boeddha's halen, 66n betalen,' staat te
lezen op de gevel van Calerie Boeddha in
Den Haag. Peter Meijwes nam er een kijkje
en sprak met eigenaar Sahid Ramjiawan over
de grote verscheidenheid aan culturele invloe

len) staat bol van de symboliek. Hoe je een
thangka het beste kunt'lezen'en welke betekenis de figuren en symbolen hebben voor de
spirituele beoefening, vertelt ku n sthistoricu s
Ben Meulenbeld aan jeanette Werkhoven.
ln het dagelifks leven is hij sociaal-psych iatrisch verpleegku nd ige; in zijn vrije tijd geeft
hij medtitatieles.
Jos de Vries is sinds zooo leerling van Jiun
Hogen Roshi. Onlangs begon hij in Hilversum
een eigen zengroep. Jacqueline Oskamp zocht

Het eerste deel van een driedelige serie over
boeddhistische muziek en rituelen uit Tibet.
ln deze aflevering wordt het religieuze klanklandschap van de Tibetaanse cultuur verkend.
Daarin treffen we B6n, rondreizende bedelmonniken, processies, sjamanen en genezers
en bovendien ind rukwekkende kloosterceremonies.
Fred Gales maakte de selectie en licht de
fragmenten toe.

RADIO
vervolg pog 4

woe 26 sePt KUM NYE
- 21.OO U Kum Nye is de Tibetaanse variant

22.02

van yoga,
gericht
REFLECTIE
op balans tussen lichaam en geest.
Kum Nye bestaat uit lichaamsoefeningen en
massages. De techniek, die in Nederland
werd geintroduceerd door Tarthang Tulku,
wordt sindsdien onderwezen bil het Nyingma
Centrum. Jeanette Werkoven ging op onderzoek.
Wie op de website van het N L-hotel in
Amsterdam een kamer wil reserveren, kan
kiezen uit kamers met en zonder boeddhathema. Het logement, dat zichzelf 'design
hotel' noemt, heeft namelijk een aantal
kamers gedecoreerd met boedd histische
motieven. Peter Meijwes ging er de rust proeKamet in ven en sprak met de beide eigenaren.
het NL-hotel Verder: de column van Ron Sinnige.

zon 30 sePt INTERVIEW ROBERT THURMAN
19.3O

-

2O.OO

U

DE MIDDENWEC

Naast Lucia Rijker is ook Robert Thurman een
van de eregasten bij de achterbandag van de
BOS. Begin jaren zestig was hij de eerste
westerling die door de Dalai Lama tot monnik
werd gewijd. ln t967 trad hil uit en richtte
zich op een academische carridre als alternatieve manier om het Tibetaans boeddhisme te
bestuderen en meer bekendheid te geven.
Fred Cales praat met hem over zijn leven en
werk.

ROBERT THURMAN OVER BOEDDHISME, MASSAMEDIA
EN HET PUBLIEKE DOMEIN
Tijdens de komende Achterbandog op g september en voorafgoond aan de premiire uan LUCIA
RI]KER, EEN BOKSER - EEN BOEDDHIST zal hoogleraar Roberl Thurmon een tweetal lezingen
geven over de relotie tussen boeddhisme, media en het publieke domein. Hieronder licht hij vast
een tipje van de sluier op:

Het boeddhisme is gebaseerd op het inzicht in de werkelijkheid dat Shakyamuni Boeddha
realiseerde en niet op een ofandere openbaring. Zijn boodschap was dan ook niet dat ie
a
bevrijd kon worden door ergens in te geloven, maar dat je om duurzaam geluk te verkrijgenE

Robert Thurman

COLOFON
Rcdoctic: Ton Maas, G.rtjan Muldzr, Morc
Thcloscn, Bobcth M. VonLoo, Morijn van dcr
Wao (cootdinatic),

Vomgevi g: StudioJosje Pollmonn, Amst.rdam
Dtuk: Rupdro Amstadom

werkelijkheid van jezelf en de wereld moet bestuderen door het trainen van je geest. Het boeddhisme is dus altild al meer gericht geweest op het onderricht dan op het winnen van nieuwe
zieltjes. Overal waar het boeddhisme zich wortelde ontstond er een bloeiend systeem van
scholen en universiteiten met in de kern een kloostermodel dat ervoor zorgde dat beoefenaars
zich optimaal konden wijden aan contemplatie en studie. Juist de Boeddha stond erop dat de
boeddhistische beoefening voor iedereen open stond, onafhankelijk van leeftijd, kaste/sociale
klasse ofgeslacht. Omdat het onderricht vooral mondeling gegeven werd in het lokale dialect,
kon iedereen er ook echt overal kennis van nemen. ln die zin is het boeddhisme al vanaf het
directe begin voor de 'massa' geweest en daarmee staat het aan de basis van wat we nu massamedia noemen.
Het boeddhisme is dus missionair in zoverre dat het zich verspreidde voorbij de traditionele
etniciteit, clan, stam en maatschappij. Maar nooit met als doel anderen te overtuigen van een
of ander vaststaand dogma of rigide geloofsovertu iging en altijd met de aansporing om zelf de
werkelijkheid te onderzoeken. De onderwijsmethode bestaat dan ook uit de vrije kunsten en de
wetenschap en richt zich op het naar boven brengen (e-ducere) van de inherente wijsheid en
vermogens van de mens, en niet op een proces van indoctrinatie.

Programmablad voor Vrienden
van de BOS

VAN BANKIERSZOON TOT BOEDDHISTISCHE
KLAMBOEBOER

IN HOUD

Niek Pierson (r953) is een telg uit een roemrucht ba n kiersgeslacht. Zijn oudoom, Nicolaas
Pierson, was m in ister-president van r897-19or. Diens broer, Allard Pierson, was theoloog en
I predikant, en stond aan de basis van de archeologie in Nederland. Het Allard Pierson
2 Museum in Amsterdam is naar hem vernoemd.
3'4 Maar Niek Pierson was niet alleen in Nederland geinteresseerd, maar ook en vooral in de
4 grote wereld die buiten Nederland lag. Hij studeerde ontwikkelin gseconom ie, en was met
name geinteresseerd in niet-westerse culturen. De belangstelling werd nog aangewakkerd
toen hij bij Bruno Nagel aan de UvA het bijvak niet-westerse wifsbegeerte volgde. Vooral de
boeddhistische filosofie trof hem zeer.
Na zijn afstuderen werd Niek Pierson 'klamboeboer', zoals hij dat zelf noemt. Zijn in Thailand
gevestigde bedriff SiamDutch produceert m uskieten netten, die naar schatting iaarliiks 6o.ooo
kinderen van de dood redden. ln Thailand werd hil gegrepen door het boeddhisme. Begin
jaren negentig werd hij zelfs officieel ingewijd als bhikkhu, en leefde hij voor enige maanden
in monnikskleren.
Als boeddhist is Niek Pierson er vast van overtuigd dat al het leven respect verdient, ook het
Niek Pierson land, de dieren en de planten. Daarom is hij zich bewust van de ironie dat hij zifn geld
Zomernummer 2oo7
verdient (en kinderlevens redt) door het doden van muggen. Dat speelde ook zeker mee toen
Dit is het zomernummer van de
Marianne Thieme van de Partij voor de Dieren begin zoo6 bij hem aanklopte voor steun.
BOSwijzer in 2oo7. De televisie
Terwijl tal van Nederlandse prominenten de Partij voor de Dieren met veel vertoon in het
heeft in luli & augustus geen
openbaar als 'lijstduwers' ondersteunden, zorgde Niek Pierson achter de schermen stilletjes
reguliere programmering. De
voor de financiering van de gehele verkiezingsca m pagne.
rad ioprogra mmering loopt in de
Maar naast de strijd tegen de malariamuggen voert Niek Pierson ook al ruim tien jaar een
zomer gewoon door. Zie de
strijd tegen een dodelijke vorm van kanker. Hoewel de doktoren verbaasd zijn dat hij het zo
achterpagina en onze website
lang heeft volgehouden, is het einde van de striid nu in zicht. En als laatste daad wilde Niek
meer
informatie.
voor
Pierson nog iets doen voor zijn grote liefde, het boeddhisme. Afgelopen december belde hij
De volgende BOSwijzer is het
me, nadat hij op de BOS mijn interview over Nietzsche en het boeddhisme had gezien. Hij
embernummer,
vertelde me dat hij wilde helpen bij het verder verspreiden en toegankelijk maken van de
boeddhistische filosofie in Nederland, niet |outer als academische discipline, maar als direct
verbonden met de boeddhistische beoefening. We ontmoetten elkaar verschillende keren, en
ik leerde hem kennen als een uiterst warm en zachtmoedig man, ingetogen en rustig, die ook
zonder blikken ofblozen sprak over zijn naderende dood. Hii is een wandelende illustratie
van wat met het boeddhistische begrip'gelijkmoedigheid' wordt bedoeld.

Van bankierszoon tot
boeddhistische klamboeboer
Programma televisie
Programma radio
Tomerprogr ammering radio

o

a
Zilyeren Nipkow voor 'Sporen
uil het Oosten'
Deze werd op 3t mei toegekend
aan de documentaireserie Sporer

uit het Oosten van Rob Ho[ uitgezonden door de B0S, de NMO,
de OHM, de Joodse Omroep en
de NCRV. De iury:- ...een monument van filmkunst en diepgang

dat de verschillende wereldgodsdiensten en culturen op bijzondere wijze

verbindt. Bekijk alle afleveringen

online op: www.ncrunl /sporcn

Uiteindelijk kwamen we uit op het plan om een bijzondere leerstoel voor boeddhistische en
vergelijkende wijsbegeer.te in het leven te roepen. Daartoe werd de Stichting Pierson Filosofie
opgericht die als doel heeft om te komen tot een wereldfilosofie van de ztste eeuw een
wereldfilosofie waarvoor de boeddhistische fllosofie en spiritualiteit een belangrilke inspiratiebron vormt,
Het boeddhisme wordt in Nederland maar mondjesmaat aan de universiteiten bestudeerd en
gedoceerd, en vaak dan ook nog in een academische context, waarin het belang van de praktijk zwaar onderbelicht blijft. Op die manier wordt boeddhistische filosofie een interessant
curiosum dat ons niet persoonlijk raakt. Ook de dialoog tussen het boeddhisme en de
westerse filosofie blijft vaak afwezig, door gebrek aan kennis en vooringenomenheid bii
westerse filosofen ('boeddhisme, dat is een religie, dat is geen echte filosofie').
Niek Pierson is zijn leven lang begaan geweest met de aarde, die wif steeds meer dreigen te
vertrappen. Hij heeft zijn hele leven eraan gewerkt om die aarde achter te laten als een betere
plek dan de plek die hi,i aantrof. 'Noblesse oblige', zei zijn vader al. Dat heeft hij zeker ter
harte genomen.
Andrd van der Braak

zon 7o Jun, OP ZOEK NAAR ZHANG ZHUNG
r4.o4 uuI

herhaling zat

16

09.52 uur,

NED 2

juni
NED 2

Regre : Alex Cabbay 7' productre : Thomas Kel ey

/

Lengte:6omin.

met dank aan: H.E. Tenzing Namdak Tsewang Lama, Norbu

Lama, Nrrmal Cauchar, Suzy Cabbay, Debroah Merola, Anagha Neelakanatan, Pravesh Gurung, Aparna Basnyat,
Tanya, Pam Thompson, Aquarum Stud os

/ O 2oo7 BOS
Vergezeld van een Amerikaans fotograaf onderneemt de Bon-monnik Celek een reis vanuit
Kathmandu. Hij wil naar het oude koninkrijk ZhangZhung waar eens de Bon-religie en de
boeddhistische Dzogchen-trad itie floreerden. Op zoek naar mythische paleizen en heilige
steden reizen ze onder de schaduwen van de berg Kailash in het westen van Tibet. Tiidens
hun reis worden ze vergezeld door dhamis (orakelmystici) en siamanen. Samen vormen ze
een bont gezelschap van contrasterende personen.
Op hun reis door het grimmige, maar prachtige landschap van Nepal en Tibet wordt hen het

ln Tibet

een en ander duidelijk over Bdn, een andere religie die ouder is dan het Tibetaanse boeddhisme, ook al is deze vrijwel onbekend en genegeerd. Tijdens de pelgrimstocht denkt Celek
na over wat het betekent om een monnik te zijn. Hij worstelt met z'n twijfels en wil de
wortels van z'n religie en identiteit blootleggen.

Noto Bene: het is mogelijk dat de
a
uitzenddata van de lv- Het is een pelgrimage waarbij de realiteiten van het geestelif ke en het aardse in elkaar oveY
uitzendingen von deze moand vloeien en er voortdurend obstakels overwonnen dienen te worden. Tijdens de zoektocht
omgewisseld worden, naar schitterende paleizen en prachtige dromen proberen Celek en Tom aan hun verwarring

Kijk op onze website voor da te ontkomen en de essentie van Zhang Zhung te vinden.
m eest recente informotie.
Tijden onder voorbehoud.

zon

24

Junt NIEK PIERSON

'r4.o5 uur, NED 2

herholing zot 3o juni
09.22 uUI

NED 2

Regie: Rende Scheltema
Scho te

/O

/

met: N ek Pierson, N colina Pierson. Monrca Pierson N els Person

Lengte:58min.
er

Hendrik-Jan

2oo7 BOS

Een portret van Niek Pierson, nazaat van bankiers, filosofen en een m in ister-pres ident.

De nu 53.jarige Niek Pierson was al vroeg gelnteresseerd in het boeddhisme en andere culturen. Nadat hij ontwikkelingseconom ie had gestudeerd kwam hij naar Thailand. Daar zette hij
een klamboefabriek op en verdiende een fortuin. Maar hij werd ook monnik. Al meer dan tien
jaar woedt de kanker echter in zijn lichaam. ln deze documentaire vertelt hij over zi.f n leven
en de naderende dood.

o

Niek Pierson, monnik

Aan de hand van gesprekken met zijn naasten en unieke beelden uit het persoonlijk Aranlel
van Pierson zelf als monnik en van zijn klamboefabriek, wordt een beeld geschetst van een
man die met berusting terugblikt, maar ook ongerust is: 'Wij zijn van de aarde. De aarde is
niet van ons', zegt hij. Door het feit dat hij met zijn klamboes honderdduizenden mensenlevens per jaar redt neemt de bevolkingsdruk weer toe, en dus ook de behoefte om meer vlees
te eten. 'Als we al geen respect voor dieren hebben, hoe kunnen we dan respect voor het
milieu hebbenl', vraagt hij zich af . Ook de periode dat hij monnik was passeert de revue, en
het gevecht tegen het ego, dat zo graag wil consumeren.

Hij accepteert zijn prostaatkanker. Al rr jaar heeft hif nu al kunnen wennen aan de dood. De
kankercellen zijn 'rebellen, die zich hebben losgeworsteld van het systeem'. Ze maken de
gastheer af, maar ook daar geldt dat ze bestaansrecht hebben. 'Het is een onderdeel van de
natuur. Dat kan je Boeddhistisch noemen, maar er zijn ook andere culturen die zo denken.
Daar kan je geen oordeel over geven.'

'|

zon 3 Jun. IoNATHAN HARVEY (z)
9.3O - 20.OO u Het tweede deel van een gesprek
DE

M

IDDENWEC

socioloog Raymond Boyer, die in,lapan
onderzoek deed naar de relatie tussen zen en

met de

Britse componist Jonathan Harvey, wiens
opera Wagner Dream op 6 juni in het Holland
Festival in premidre gaat. Harvey vertelt aan
Jacqueline Oskamp welke rol het boeddhisme
in zijn werk speelt.

het Japanse za ken leven.
Verder: de column van Jotika Hermsen
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r
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-

22.02

6
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23.OO u

REFLECTIES

Mariko Mori

zon

10

r

-

9.3O

Junt

2O.OO u

DE I,4IDDENWEC

l'{i::l;/:,1;;

Junt CONGRES INTEGRALE

2O.OO u

IDDENWEG

M

MARIKO MORI IN GRONINGEN
Mariko Mori wordt een van de belangri.jkste
kunstenaars van dit moment genoemd. Het
Croninger Museum toont een keuze uit haar
oeuvre, met als hoogtepunt de Wave UFO,
een ruimteschip waarin bezoekers hun eigen
hersengolven kunnen zien. Agnes Sommer
sprak met Mori over haar boeddhistische
in

De \Vave UFO van

-

9.3O
DE

77

s

piratie.

Nog altijd woedt op Sri Lanka een strijd
tussen de hindoeTstische Tamil Tifgers en de
overwegend boeddhistische regering van het
land. Peter Meijwes sprak erover met Olande
Ananda, een Nederlander die al jaren op Sri
Lanka leeft en werkt als monnik.
Verder: de column van Varamitra
M

IKSANG, CONTEMPLATI EVE

FOTOG RA FIE
Meditatieve fotografie is onderdeel van de
Dharmakunst zoals ontwikkeld door Chogyam
Trungpa Rinpoche. Bij Miksang gaat het niet
zozeer om het maken van een mooie foto, als
wel om het kijken zelf en de bewustwording
van hoe fe kijkt en wat.je ziet. Jeanette
Werkhoven bezocht de workshop.

woe B juni HOE HARD SLAAT DE SHAMBHALA.
- 23.OO U KRrIG ER)

Lama Ganchen
Rinpoche

woe
22.02

20juni
-

23.OO

U

EFLECT IES

ln de jaren 7o van de vorlge eeuw herschiep
Chogyam Trungpa het mythische koninkrijk
Shambhala uit de oudheid. Hif veranderde
zijn entourage van hippiekolonie tot een bijna
koninklijk hof, compleet met geuniformeerde
d ha rm a-bewakin gsd ienst. Han de Wit legt uit
hoe de Shambhala-krijger begrepen moet

lntegrale Psychiatrie georganiseerd. Er was dit
keer veel aandacht voor boeddhistische technieken. Jeanette Werkhoven sprak met Lama
Gangchen Rinpoche over de boeddhistische
visie op psychiatrische problemen. Psychiater
David Dewulf uit Cent geeft aan hoe mindfulness bij bepaalde problemen behulpzaam kan
zijn. Verder hoort u psychiater Rogier
Hoenders en dagvoorzitter lvan Wolffers.

DE PA-O MONNIKEN EN HUN
GEWAPENDE STRUD

Een Birmese vluchteling in Thailand vertelt
over de on afha n kelijkheids strijd van de Pa-O,
een etnische minderheid in Birma. Daarbij
speelden boeddhistische mon niken een
belangrijke rol. C uerillastrijders en hun
wapens werden verborgen ln tempels en
talrijke monniken traden uit om zich aan te
Een Pa-o leken voor- s lu iten bij het verzet.
ganger en voormalige Vajra Vidya in Soest is in zoor opgezet door
gu erillostrijder
Antoon Kamp, op verzoek van zi)n Tibetaanse
leraar Thrangu Rinpoche. Kamp geeft in
Soest meditatieles en d h arma-onderwijs.
Verder: de laatste column van Nhut Quang
Nguyen, die na vijf jaar afscheid neemt als
Nhu, Quang Nguyen

columnist.

zon 24Junt BOEDDHISTISCHE MUZIEK UIT LAOS
19.3o - 2O.OO u Fred Gales stelde een overzicht samen van de
DE MlDDENWEG

muziek die in Laos te horen is bij boeddhistische rituelen, erediensten en tem pelfestivals.
Een mozaiek van gezongen boeken, jatakaverhalen, recitaties en volksliederen waarin boedd h istische thema's zijn verwerkt.

woe 27 Junt KUNG FU IN EEN BELGISCH KLOOSTER
- 23.OO u Tibetaans centrum Yeunten Ling in het

22,02

REFLECTIES

wo rden.

Gesshin Prabasha Dharma, die in r999 overleed, was de eerste vrouwelijk rinzaizenmeester in Noord-Amerika. ln de boekenrubriek bespreekt Nico Tydeman Boeddha ben
je zelf, een bundeling van een aantal van haar
toes praken.

Dat de gemiddelde westerling misschien wel
een vertekend heeft van de betekenis van zen
voor de gemiddelde Japanner, blijkt uit een
gesprek dat leanette Werkhoven had met

E

REFLECT]ES

22,02

R

PSYCHIATRI

ln mei werd voor de tweede maal het congres

RADIO
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Belgische Huy organiseerde eind mei een
cursus vechtsport. 'Tang lang' kung fu - de
kung fu van de bidsprinkhaan - is gebaseerd
op het onschadelijk maken van een tegenstander zonder geweld. Eelco Vijzelaar onderzocht hoe deze discipline past binnen de
boeddhistische prakti jk.
Uphul Welandawe is Sri Lankaan, boeddhist
en eigenaar van het oudste lndonesische
restaurant van Nederland. Peter Meijwes
sprak met hem en zijn vrouw over hun leven.
Verder: de column van Ron Sinnige.

zon
'r

g,3o
DE

M

-

1

juli

2o.oo u

WAYNE SHORTER

Hij is al meer dan veertig jaar lang een van de

belangrijkste architecten van de jazz, maar na
het verlies van zijn vrouw en nichtje bij een
vl iegtui gon geluk veranderde zijn leven.' Op dit
moment wil ik eeuwigheid uitdrukken in mijn
conposities, and thal's a buddhist thing,' aldus
iazzlegende Wayne Shorter in zijn biografie
Footprints. Hij is beoefenaar in de Nichirentraditie en geen optreden gaat voorbij zonder
Shorter
Lotussoetra. Marlous Lazal praat met hem.

zon 25juli GELONGMA ZANCMO
r 9.3O - 20.OO u
ln mei was de vrouwelijke lama

IDDI NWEC

Wayne

DE [I ID DENWEC

woe 5 oug PORTRET OLANDE ANANDA
- 23.OO u Op zoek naar de waarheid trok Olande

22.02

REFLECTIES

woe 4 juli GEWELD EN RELIGIE?
- 23.OO u jacqueline Oskamp praat met Varamitra, die
LECTLES op zt mei in Amersfoort, tijdens het sympo-

22.02

R

EF

sium over De gerechtvaa rd igd e oorlog, een
lezing hield over geweld in relatie tot religie.

heldenstatus. Peter Meijwes sprak Ananda

zon
r

g.30
DT

18

juli

23.OO u

R E

FLECTIES

20.oo
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Akong Rinpoche, directeur van de internationale hulporganisatie Rokpa, was onlangs in
Nederland. Agnes Sommer sprak met hem en
met de vice-voorzitter van de Nederlandse
afdeling, Pim Willems, over de activiteiten van

BOEDDHA
Fred Cales spreekt met Roald Maliangkay over

woe 22 oug ZICCURAT
- 23.OO U Een uniek concert

22.02

R

EFLECTIES

AKONG RINPOCHE OVER ROKPA

Rokpa.

Akong Rinpoche

72 oug KOREAANSE GEDAANTEN VAN DE

-

het boeddhisme in Korea. Kent het een specifiek Koreaanse vorm en hoe verhoudt het zich
tot de andere religies in het land, zoals sjaman isme, confucianisme en christendom)

^l

woe
22.02 -

Ananda naar Sri Lanka om er wat rond te
kijken, maar hij is er nooit meer weg gegaan.
Dankzij het gerucht dat hij in zoo5 het leven
van de huidige president zou hebben gered
bij de Tsunami, geniet Ananda een soort
tijdens een kort bezoek aan ons land.

RONDOM DE DOOD
Judy Arpana verzorgde onlangs in Amsterdam
een studiedag voor stervensbegeleiders. Zif is
al z5 iax boeddhist, leerling van onder meer
Sogyal Rinpoche en in Australie richtte ze de
eerste AIDS Council op. Jeanette Werkhoven
had een gesprek met haar.
'L
,l David Elders en zijn vrouwe Liva drijven een
1. .1 uitvaartcentrum aan de rand van Amsterdam.
ln hun zorg voor de overledenen leggen ze
hen vaak vooraf uit wat er staat te gebeuren.
Judy Arpano Een reportage van Agnes Sommer.

Celongma

Zangmo voor het eerst op bezoek in
Nederland. Zij werd non in het Tibetaans
Centrum Kagyu Samye Ling in t977 en heeft
van vele hoge lama's onderricht ontvangen.
Marlous Lazal sprak met haar.

zon 26 aug
'l9.3o - 2O.oO u
DE

I\,4IDDE

NWIC

van Theo Loevendie en zijn
Ziggurat ensemble, met als speciale gast de
Tuvaanse boventoonzanger N ikolay Oorzhak,
door de BOS opgenomen in november zoo6
in de Amstelkerk in Amsterdam.

DE DOBDOB
De Leidse tibetoloog Henk Blezer vertelt over
de dobdob, de monnikenpolitie uit het ouf
Tibet, de rol die kloosters speelden als burchten en bestuurscentra tijdens militaire
campagnes en het recht op zelfuerdediging
vanuit Tibetaans boeddhistisch perspectief.

Programmablad voor Vrienden
van de BOS
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Wat doe je als je van het kussen af komtl Na de meditatie achter een spandoek aan lopen)
I inzetten voor de medemensl Of toch liever vanaf het kussen compassie opbrengen voor de
2 buurman? En hoe effectief is dat danl

Mediteren of demonstrerenl
Programma televisie
Programma radio

EDITEREN OF DEMONSTREREN }

3,4

Filmen in Bodhgaya

4 Zeker in het westerse boeddhisme, waar het juist de leken zijn die mediteren en tegelijkertijd
midden in de maatschappij staan is het logisch dat deze vragen zich aandienen. Het
mogelijke conflict tussen het kussen en het engagement laat zich extra sterk voelen. Maar is
deze tegenstelling er eigenlijk well Deze maand wordt uitvoerig op deze vragen in gegaan in
twee programma's van de BOS: op televisie in een Ronde tafel gesprek over milieu, op r3 mei,
en op de radio in het programma Reflecties op z mei.

Het klooster in de wereld
Het radiodebot (tmei)

GEBOORTE VAN BOEDDHA
Op r 9 mei wordt de geboorte van
boeddha gevierd. Dit gebeurt
onder andere in de He Hua
tempel op de
zeed ijk in
Amsterda m.
5 dagen later, op
z4 mei is het
vervolgens
Buddha Bathing
Day, waarbij

traditioneel
beeldjes van de
kleine boeddha
worden gewassen als symbool

Matthils Schouten, hoogleraar in de ecologie van natuurherstel, is een van degenen die aan
het woord komen. Hij verwondert zich: 'ln elke wereldreligie heb je contemplatie, en dat
wordt ook gezien als een wezenlijke bijdrage aan het welziin van de wereld, mensen die zich
opsluiten en daar alleen maar bidden of mediteren, worden geacht om bil te dragen aan deze
werelcj. tsinnen een paar decennia zijn we dat besefgeheel kwijt geraakt.'
Nico Tydeman, zenleraar en student van Cenpo Roshi: 'lk heb het liefst leerlingen die een
groot gezin hebben, een hele drukke baan, veel sociale verplichtingen, en dan beoefenen. Ook
in ons westerse denken zien we kloosterleven en maatschappij als twee tegengestelde grootheden. Het klooster zit zo in de wereld, op een manier die niet meer te onderscheiden is'.

Puberpassie
Voor Schouten was de teloorgang van de Limburgse natuur waarin hij opgroeide iuist een
reden om gelnteresseerd te raken in het boeddhisme: 'M ijn ontmoeting met het boeddhisme
begon met engagement. ln mijn puberteit verdween er veel natuur. Mijn 'pu berpassie' was
om de strijd aan te gaan. Voor mij is natuurbeheer sterk gedngageerd, maar gekoppeld aan
het boeddhisme. Het is essentieel dat het kussen er ook is'. Schoutens werk voor onder
andere voert hem ook naar Den Haag: 'Het is moeilijk om gedngageerd te zijn en tegeliik
jezelf te vergeten. En dat jezelf vergeten moet ik altijd weer op het kussen leren. Als ik daar
niet genoeg naar terug ga, dan ben ik in politiek Den Haag aan het discussidren en dan vind
ik toch wel dat ik verschrikkelijk goed werk doe. Nou, dat moet er altild weer af, en dat
gebeurt onder andere door het zitten'.

van innerlijke reiniging.

Kritisch zelfo
ELEKTRONlSCHE
N IEUWSBRIEF
Wilt u elke week op de hoogte
gehouden worden van de
programma's van de BOS)
Abonneer u dan op de

elehronische nieuwsbrief.

-

Surf naar
histischeomroep,nL
www.boedd
en kllk dan op 'nieqWsbrief,:.

n d e r zo

ek

Nico Tydeman: 'lk vind het belangrijk om het onmeteliike lijden in de wereld te kennen' Maar
ik kan niet z6 veel doen. Dat hele kleine beetje dat ik wel kan doen, zal ik ook met hart en ziel
doen. En dan blijft er iets over: namelijk een groot verdriet over het feit dat ik niks kan doen.
En volgens mij leert het boeddhisme dat ddt verdriet, ons compassievol maah.'
Schouten, die tevens leraar is en med itatiecursussen geeft: 'Er is een lering van de boeddha:
'Door jezelf te beschermen, bescherm je anderen. Door anderen te beschermen bescherm je jezelf .
En die twee zijn onlosmakeli.jk met elkaar verbonden. Jezelf beschermen wil zeggen: op dat
kussen gaan zitten, en naar binnen gaan, en in een kritisch zelfonderzoek te durven gaan. Een
volledige herziening van je narcistische ego-behoeften Het beschermen van anderen betekent

je hart openen in liefdevolle welwillendheid, en mededogen'.

zon

13 me, ON DER DE BOEDDHABOOM

14.06 uur,

NED 2

herhaling zat tg mei
09,23 uu r,

NED 2

Regie: 6eorge Schouten

/

r.ret: Ajahn Tong Sirimangalo, Dr. Khamrnai Dhamrnasami, Bhante Seewa ee, Wangmo

CeLlek Dixey, R chard Dixey, lenny Bass, Phenix Lin
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Phenix Lin

ln de armste provincie van lndia, Bihar, ligt het pelgrimsoord Bodh Caya. De Boeddhaboom,
waaronder Boeddha 25oo iaar geleden de verlichting bereikte, wordt iaarlijks door duizenden
pelgrims bezocht. Het tempelcomplex rondom de boom dwingt op een onbenoembare
manier respect af. Een jonge Taiwanese vrouw was van plan een week te blijven en is er na J
maanden nog. Ze doet er dagelijks prostraties en voelt zich daardoor een beter mens. Vele
andere pelgrims overkomt hetzelfde.
Richard Dixey praktiseert al ruim 30 laar het boeddhisme. Onlangs heeft hi.l een succesvolle
carridre in Londen opgegeven om zich geheel te wi,iden aan de boeddhistische leer. Hij weet
vele bijzonderheden over dit pelgrimsoord en duidt daarmee ook de geschiedenis van het
boeddhisme. Rond de r2de eeuw werden boeddhisten door moslims uit lndia veriaagd of
vermoord en bijna alle tempels werden vernield. Het complex rond de boeddhaboom is

I

echter gespaard gebleven.
Wangmo Cellek Dixey is organisator en sponsor van de tien dagen durende Tripitika
chanting-ceremonie waarin onder de boeddhaboom de oorspronkelijke Pali teksten
gereciteerd worden door honderden Theravad a-monn iken en nonnen uit Bangladesh, Sri
Lanka, Laos, Cambodja, Birma, Thailand en lndia. Voor het eerst sinds Too.iaar komen
Theravad a-boedd h iste n uit deze landen bij elkaar, gelnspireerd door de Nyingma Monlam,
een vredesceremonie die jaarlijks door Tibetaanse boeddhisten in Bodh Gaya gehouden
wordt, een initiatief van Wangmo's vader, de vermaarde Tarthang Tulku.
Schoorvoetend keert het theravada boedd h isme in de moederschoot lnd ia terug.

zon 27 met RONDE TAFEL GESPREK: MILIEU
15.o2 uur, NED 2

herhaling zat 2 juni
09.52 uur,

NED 2

Regie: Ceorge Schouten

/ r.et:

Lengte:3omin.

Prof. Dr. Matthijs Schouten, Drs. Sab na Voogd en Drs. Joop Oude Lohuis

eindredact e & productie: Babeth M. VanLoo

/

/
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Ronde-tafel discussieprogramma over milieu en boeddhisme. Onder leiding van 'zenfilosoof
Maurice Knegtel gaan de volgende gasten in gesprek over de huidige milieuproblematiel5a
Prof. Dr. Matthijs Schouten, bijzonder hoogleraar ecologie van het natuurherstel aan
universiteit van Wageningen en hoogleraar natuur- en Ia nd scha psbescherm ing aan de
universiteiten van Cork en Calway in lerland, werkzaam bij Staatsbosbeheer en theravadaboedd h ist,
Drs. Sabina Voogd, lobbyist duurzame ontwikkeling bij Oxfam-Novib, en
Drs. foop Oude Lohuis van het Milieu en Natuur Planbureau.
Milieu is een hot item. Toch is wat we horen, zien en lezen met betrekking tot het milieu
vaak ontoereikend om een gedegen visie erover te kunnen vormen en de wetenschappers
zijn het niet altiid met elkaar eens. Met drie specialisten pogen we 'de vier edele waarheden

del!

Maurice Knegtel

van het milieu' te formuleren.
Wat is er nu echt aan de hand, wat ziin de feiten)
Wat is de oorzaakl
Welke oplossingen zijn erl
Wat is er nodig om die oplossingen te verwezenlijkenl

ln het tweede deel van het discussieprogramma onderzoeken we met Prof. Schouten welke
rol een boeddhistische achtergrond speelt in het denken over milieuproblematiek en het
zoeken naar oplossingen. Bestaat er zoiets als een boeddhistische visie op het milieui
MatlhUs Schouten

woe 2 met HOEZO, KOM VAN DAT KUSSENI!
- 23.OO u De Boeddha was altijd begaan met het leed

22.02

REFLECTI€S

van de wereld. Je kunt wel zeggen dat het
boeddhisme ontstaan is met de constatering
dat er lijden is en dat daar iets aan te doen
valt. Vier heren en een dame kwamen bijeen
om daarover te spreken: Varamitra, Matthijs
Schouten, Bianca Vermeij, Nico Tydeman en
Jean Karel Hylkema. Zij vertellen aan Agnes
Sommer hoe zij vanuit hun boeddhistische
beoefening betrokken zijn bij maatschappelijke kwesties. Daarna brandt het gesprek

zon lj me, HENK VROOM OVER NISHIDA
- 2O.OO u Jacqueline Oskamp praat met Prof. Henk

'r9.3O
DE

M

IDDENWEC

G

religie uze dialoog.

Nishida Kitoro

woe 76 mei TIBET DOSSIER
22.02 - 23.OO U Bert van Baar is cultureel antropoloog

los.

REFLECTIES

ln de slotaflevering van het reisverslag van
Cerrit van Wuysthoffbereikt deze in r54r
u iteindelijk de Laotiaanse hoofdstad
Vientiane. Alles lijkt er met goud overdekt. De
paleizen en tempels schitteren in de zon. De
koning onthaalt hem met een stoet van 5
olifanten terwijl de ambassadeur van het
naburige Siam (tegenwoordig Thailand) het
met 3 olifanten moet doen. Peter Meijwes
bericht vanuit Laos.
Verder: de column van Varamitra.

r

zon 6 mei LUCEBERTS POEZIE DOOR EEN
- 20.OO u BOEDDHISTISCHE BRIL

9.JO

DE M]DDENWEG

Lucebert

Hoewel de Nederlandse dichter en beeldend
kunstenaar Lucebert, pseudon iem voor
Lubertus Swaanswijk, geen boeddhist was,
zijn er volgens literatu u rweten scha p per
Dorothea Franck in zijn werk duidelijke
parallellen te vinden met het boeddhistisch
gedachtegoed. ln een gesprek met Fred Cales
licht Franck deze parallellen toe aan de hand
van teksten van Lucebert.

Werk von Bram von
Velde

boeddhist. Samen met Sander Tideman
stelde hij het Tibet Dossiar samen, een
verzameling artikelen over allerlei aspecten
van de Tibetaanse natuur, cultuur en religie.
Met bi.fdragen van ruim 3o auteurs.
Niet veel mensen kennen het geheim van
dolfijnen die in zoet water zwemmen, een
zeldzaam verschijnsel dat op slechts twee
plekken ter wereld te vinden is. Een daarvan
is de Mekong, in het zuiden van Laos. Peter
Meijwes ging op bezoek bij mevrouw Dieu
De Truong Thi en zij vertelde hem het geheim
van de dolfijnen.
Verder: de column van Nhut Quang Nguyen.

zon 20 met DE VELE GEDAANTEN
9.3O - 2O.Oo u CUAN.YIN
DE

M IDDE

NWE

woe g mei WIJZEN NAAR DE MAAN
- 23.OO u Zenleraar Ton Lathouwers houdt zich intensief
bezig met beeldende kunst. Op zo mei geeft
hi.j een lezing naar aanleiding van leven en
werk van kunstenaar Bram van Velde in galerie
Croeneveld in Almelo. Daar is dan ook de
expositie Wijzen naar de maan te zien, met
werken van acht boeddhistische kunstenaars.
Marlous Lazal doet verslag.
Precies zestig jaar geleden verscheen De
toekomst der religie van Simon Vestdijk, een
bundel essays over christendom, boeddhisme,
occultisme, mystiek, psychoana lyse enz.
ln de boekenrubriek vraagt Jacqueline Oskamp
aan Nico Tydeman of Vestdijks opvattingen
nogal altild actueel zijn.
Verder: de column van Jotika Hermsen
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Vroom, die aan de VU godsdienstwijsbegeerte doceert en zich bezighoudt met
de filosofen van de Kyoto-school. Hil legt uit
hoe de filosoof Nishida, die in r945 overleed,
de fundamenten heeft gelegd voor de inter-

Kanzean

Cuan-Yin is de boeddhistische godin van
genade. Avalokiteshvara is de lndiase en
mannelijke verschijningsvorm van deze
figuur. Ton Lathouwers vertelt over haar
moed en kracht. ln Japan is Cuan-Yin bekend
als Kanzeon of Kannon, die in wel 33
verschillende gedaanten kan verschijnen om
hulp te bieden waar dat nodig is. Tenkei
Roshi legt uit hoe en waarom. De geboortedag van Cuan-Yin werd op 6 april gevierd in
de Amsterdamse He-Hua tempel en Agnes
Sommer was er b ij.

woe 23 mei EEN BTIZONDERE PELCRTMAGE
- 23.OO u Margriet Versteeg leidt de sangha Stromend
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Water, in de traditie van Thich Nhat Hanh.
Afgelopen winter maakte ze een pelgrimstocht
door lndia onder leiding van dharmacharia
Shantum Seth. Marlous Lazal praat met haar
over deze indrukwekkende ervaring.
ln mei is Tenzin Wangyal Rinpoche weer in
Nederland om onderricht te geven. ,eanette
Werkhoven sprak met hem over de vele
functies van de menselijke geest.
Arthamitra - eigenlijk klassiek geschoold
zanget - is sinds enkele jaren groothandelaar

in kado-artikelen en medewerker van
Windhorse, een project van de Westerse
Boeddhisten Orde. Windhorse beoog handel
te drijven volgens een boeddhistische ethiek.
Agnes Sommer reed met een bus vol spullen
naar een klant in Almere.

woe
22.02
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REFLECTIES

zon 27 me, DE MIDDENWEG
g.Jo - 2o.oo u De Britse componist

r

met THEMA: DOGEN

Jonathan Harvey
presenteert in het Holland Festival zijn
nieuwe opera Wagner Dream, die verhaalt
hoe Wagner op het moment van zijn dood
plannen ontwikkelde voor een opera over een
boeddhistische legende. Dit is de eerste van
twee gesprekken met Jonathan Harvey.

De geschriften van de I3e eeuwse zenmeester

Dogen Zenji vormen tot op de dag van
vandaag een grote bron van inspiratie. Naar
aanleiding van een Dogen symposium dat de
VU in Amsterdam vorige maand
organiseerde, staat REFLECTIES geheel in het
teken van Dogen. Zo is er een interview met
de beroemde Dogen-s pecialist Steven Heine
en Nico Tydeman zal de Soetro von bergen en
rivieren bespreken.

FILMEN IN BODH GAYA
Op r3 mei zendt de BOS de documentaire 'Onder de boeddhaboom' uit, over een bijzondere
ceremonie die in maart 2oo7 plaats vond in Bodh Gaya, de plaats in de lndiase staat Bihar
waar Boeddha Sakyamuni verlichting bereikte. Bijna duizend monniken en leken kwamen bijeen
in dit'Mekka van het boeddhisme' om uit de Pali-canon te reciteren. Eindredacteur Babeth
VanLoo vertelt over de opnames.

Mahabodhi tempel in Bodh Gayo

ln wat voor omstondigheden filmde je daar?
,l
B VL: 'We waren met z'n tweeen, regisseur Ceorge Schouten en ik, en je komt toch in
""n
ons hele vreemde omgeving. Om het complex heen wordt ie constant belaagd door mensen die
geld van je willen. Het is dan moeilijk om de balans te vinden tussen vriendelifk blijven en
afstand houden. Binnen in het complex is het weer anders: daar wordt niet gebedeld, maar er is
een kakofonie van stemmen. Alle monniken uit landen als Laos, Thailand, Cambodja en Sri
Lanka reciteerden de teksten. Maar dan wel allemaal tegelijk! Rondom de boom lopen er
bovendien ook nog honderden pelgrims, waaronder opvallend veel Japanners en Taiwanezen.
Wat je ook niet verwacht is dat er dan 's avonds, tijdens een Dhamma-lezing, opeens een
luidspreker van een naburige moskee door heen tettert'.
Wot bracht je er toe om deze documentaire te moken?
'We wilden graag aandacht besteden aan de Theravada-trad itie. Maar we wilden vooral
documenteren hoe Bodh Caya nu nog steeds een plek van actieve beoefening is. ln lndia is het
boeddhisme voor een groot deel uitgestorven, en Bihar is ook nog eens de armste staat. De
vrees bestaat dat de lndiase regering er een toeristische attractie van wil maken om zo geld
binnen te halen. Daar is op zich niks mee, maar niet ten koste van de beoefening van het
boeddhisme op deze bijzondere plek. Bodh Caya moet geen museum worden'.
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Het redelilke beest
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Programma radio
Nieuwe website van de BOS

H

ET REDELI'KE BEEST

Aristoteles zei het al: de mens is een dier, een redeli.lk dier. Hoe dit dier te temmen) De
westerse filosofie heeft het eeuwenlang met de rede geprobeerd. Maar de twintigste eeuw
I heeft geleerd dat een overcultivering van redelijke procedures en beheersing leiden tot een
2 nieuwe vorm van geweld. Onder leiding van Adolf Eichmann werden vele joden naar de
),4 gaskamers gestuurd. Maar hij zorgde er zogenaamd alleen maar voor dat de treinen op tijd
reden. Het redelijke beest lijkt humaner, maar is nog altijd even bruut.

online

4
Wat heeft het boeddhisme bij te dragen aan het temmen van 'het redelilke beest'l ln de Palicanon van het oude boeddhisme vinden we de eerste aanwijzingen. We lezen dat ons liiden
veroorzaakt wordt door begeerte, haat en onwetendheid. We gedragen ons soms beestachtig,
omdat we allerlei onjuiste opvattingen over de werkelijkheid koesteren. Vanuit onze identificatie met ons 'ik'blijven we de dingen hardnekkig als bestendig ervaren.
Het achtvoudige pad is erop gericht om daar een einde aan te maken. Door juist voornemen,
med itatiebeoefen ing, en een voortdurend onderzoek naar de
werkelijkheid kunnen we bevrijding bereiken, het uitdoven van de zelhuchtige beestachtige
impulsen in ons. We realiseren inzicht in vergan kelijkheid en niet-zelf en daardoor wordt het
beest in ons niet langer gevoed. lnderdaad: met onze rede kunnen we het beest temmen.

juist ethisch gedrag, een juiste

www. ma

o n

dva

n

defi losof

e.

nl

N EDERLAN D

FILOSOFIELAND
April is de Maand van de Filosofie.
Door het hele land worden
ussen, debatten, lezingen,
fi lmvoorstellingen en meer georganiseerd. De Nacht van de
cu rs

':ff ::';:;':::';,'i;:;,:':r'
r4 april is Henk Oosterling
(bekend bij de trouwe BOS-kilker)
aanwezig. De s lotman ifestatie
vindt plaats op 2r en zz april, en
heeft de relevantie van het
stoicisme als thema. Voor veel van
de drukbezochte activiteiten
dienen tijdig kaarten gekocht te

worden.

wwum aandvandefi losofi e.n I

ln het mahayana worden de zaken al iets ingewikkelder. Daar wordt veel meer de nadruk
gelegd op de beperkingen van onze rede. Keer op keer lezen we in de soetra's dat de concepten en begrippen van het oudste boeddhisme verwi,jzen naar een werkelijkheid die'leeg' is:
met geen pen te beschri,ven, door geen gedachte te vangen, en met geen enkele strategie te
beheersen. Ook het mysterie dat wij zelf zijn kunnen we onmogelijk netjes inpassen in allerlei
redelijke procedures. Sterker nog: we gebruiken onze rede juist vaak om onszelf houvast en
een gevoel van schijnzekerheid te verschaffen, temidden van een 'ontembare'werkelijkheid.
De boeddhistische tantra (zoals bijvoorbeeld in het Tibetaanse boeddhisme) trekt daar de
uiterste consequentie van. Om tot bevrijding te komen kunnen we juist gebruik maken van
die beestachtige impulsen in onszelf. Agressie, jaloezie, rivaliteit, ego'isme, al deze emoties
vormen juist de brandstofdie we nodig hebben om het inzicht van de leegheid te kunnen
laten ontstaan. Ook in zen gaat het er niet om het beest mens te temmen. Alles is erop
gericht om ons een blik te doen werpen op onze ware natuur, ons ware gezicht dat we hadden
voordat onze ouders geboren werden. De zenmeesters uit de koans schreeuwen het ons toe,
ze schuwen geen enkel middel om ons wakker te schudden uit onze beestachtige dromen.

Tijdens de Nacht van de Filosofie zal zenboeddhist Jan Bor met zijn medefilosoof Menno
Lievers in debat treden. ls het mogelijk om boven het denken uit te stijgen, en zo een werkelijkheid voorbij het denken te ervaren) Kan het beest in ons oplossen in het Niets) De mystici
van alle tijden zeggen van wel.
Maar voordat we onszelf laten opstijgen in een roze wolk 'voorbij goed en kwaad', is het
misschien toch goed om nog even met beide benen op de grond te blijven staan. Ook boeddhisten van alle tijden hebben zich schuldig gemaakt aan minder redelijk gedrag, helemaal
niet zo vreedzaam, ondogmatisch en tolerant als wij boeddhisten graag zouden willen.
Daarom moeten we misschien de koan van het beest in onszelf, onze nodeloze wreedheid,
onze achteloze zelfzucht, niet te snel willen oplossen. Hebben boeddhisten daar wel echt een
antwoord op) Misschien moeten we wel bekennen: dat weet ik niet. Zou juist dat niet-weten
misschien niet de boeddhistische bijdrage aan de discussie kunnen zijnl
Andrd. yan der Braak, flosoof en zenbeoefenaar
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ln verband met het

Regle Ceorge Schouten

,/

NEDERLANDLengte:3omin.

met: Eerwaarde l\4ettavihar, Prof. Henk Barendregt, lutharat Compurapap, Cuus Class

eindredaktie: Babeth Van Loo

/

/

OBOS zoor BOS

overlijden van Eerwaorde Via de z9 jaar in Nederland wonende Thaise monnik Mettavihari volgen we de, op het
Mettavihari herhoalt de BOS Theravada Boeddhisme gegronde, inzichts-m ed itatie. Het is een vorm van meditatie waar
deze uitzen ding iedereen, ongeacht geloofof levensovertu igin g, aan deel kan nemen. lnzichts- med itatie is
een oude en unieke methode die zuiverend op het karakter inwerkt en tegelijk een bevrijdend
intuitief begrip ontwikkelt ten aanzien van de vergankeliike aard van het bestaan.
ln deze Thaise aflevering van de Boeddhistische omroep wordt tevens belicht hoe de Thai
hier in Nederland, van jong tot oud, de thuisland traditie in stand probeert te houden.
En Staatloterij presentatrice Beertje van Beers, die een Thaise grootmoeder heeft, verwoord
hoe het is zich nergens echt thuis te voelen.
De eerwaorde Meltaeihori

zon 15 april HET KROONJUWEEL VAN DE GEEST
uul
herhaling zat zr april
r4.59
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Regie: Ceorge Schouten

7' net: Sakyong N/ipham

R

Lenste:30rnin.

npoche, Han de Wit, Lette de Moor en loop Laan

/ eindrec],

gelu d: lvlartijn van Haa en; iane

productie: Babeth M. VanLoo /'car.era: Bernd Wouthuysen; Alexander Oey /
Snijders / r.ontager l,4ar na Bodbi i i/ rnlxage: Ceert Eraam / met dank aan: Shambhala Centrum, Nederland

/
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Sakyong Mipham Rinpoche staat aan het hoofd van de boeddhistische S h a mbhala-trad itie.
Deze westers georienteerde Tibetaanse leraar geeft les over de hele wereld. Hii is naast
boogschutter ook dichter en marathon loper .
Chogyam Trungpa Rinpoche, zi)n vader, stichtte in de jaren '7o de Shambhala traditie, die
gebaseerd is op de krijgerstrad itie van het mythische Shambhala-koninkrijk. Moed staat hoog
in het vaandel van cie Shambhala traditie, zo verteit Sakyong Mipham. De moed die nodig is
voor het ontwikkelen van compassie. Dagelijkse meditatie is daarvoor een vereiste. De geest

Sakyong Mipham

Rin poche

is een spier die getraind moet worden.
Wereldwijd worden in de Shambhala-centra meditatietrainingen gegeven die zeer praktisch
gericht zijn en in het dagelilks leven gebruikt kunnen worden: een arts in opleiding vertelt
hoe de op Shambhala geTnspireerde meditatie haar de ruimte schenkt om op een'onbevreesde en zachtmoedige' manier haar pati€nten tegemoet te kunnen treden. Ze probeert de
doodsangst van een patient op een compassievolle manier te begrijpen.
Sakyong Mipham benadrukt dat compassie in feite het hoogste is wat met meditatie
kan worden - compassie is het kroonjuweel van de geest.
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ln zoo4 heeft de Dienst Justiti€le lnrichtingen, via de Boeddhistische Unie Nederland, een
aantal boeddhistisch geestelijke verzorgers aangewezen om zorg te verlenen in de iustitidle
inrichtingen. Steeds vaker doen gedetineerden een beroep op de boeddhistische verzorgers.
Serghio, sinds een paar maanden vrij, is dankbaar voor de hulp die hii in de gevangenis
kreeg van Eric Soyeux, zijn geestelijk verzotger. 'Zappen bracht me niks, ik dacht laat deze tijd
niet voor niks zijn. Nu wil ik me gaan inzetten voor jongeren mel een zelfde achtergrond als ik
zelf, ik begrijp ze' aldus Serghio.
Caroline Hissink is ook werkzaam als geestelijk verzorger, en vertelt wat haar gaande houdt
bij dit moeilijke werk.
Verder een impressie van een weekend met Bill Karelis, die in r 996 in USA de Shambhala
Coroline Hissink
Prison Community oprichtte. De SPC heeft in Amerika intussen in meer dan 75 gevangenissen med itatiegroepe n opgezet. Karelis kwam naar Nederland om de boeddhistische geestelijk verzorgers te trainen. Hil zegt: 'Het oefenen van meditatie is de spil en is toeposboar binnen
elk geloof; er komt een dag dat geweldloosheid gerespecleerd zal worden in alle aspecten van het
gevangeniswezen.'
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Eerwaorde Mettavihari

PORTRET METTAVIHARI
ln verband met het plotseling overli,den van
de Eerwaarde Mettavihari, op zondag 25
maart, herhalen we in deze uitzending een
portret dat Fred Gales van hem maakte.
Mettavihari kwam in 1975 naat ons land ten
behoeve van de Thaise gemeenschap, maar is
sindsdien ook voor veel Nederlanders van
grote betekenis geweest als Vipassa na-leraa r.
ln dit programma, dat eerder werd uitgezonden op z8 maart 2oo4, vertelt Mettavihari
over zijn levensloop en zijn visie op het boedd hisme in het Westen

ln de boekenrubriek gaat Nico Tydeman in op
de onlangs verschenen bundel klassieke
taoistische geschriften Zhuong Zi.
Paul de Leeuw is de enige niet-Japanse
shintomeester ter wereld. Eelco Vijzelaar
praat met hem over de manier waarop shinto
en zen met elkaar verweven zijn geraakt.
Verder: de column van lotika Hermsen
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Atlas
Himalaya
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22.02

qpril HEILIGE LANDSCHAPPEN IN

KUNSTSCHATTEN tN

23.oo

*,,,,.,,,, ln het Museum voor Aziatische

Kunst in
Berlijn is kunst te zien uit de schatkamers
van Tibet. Jeanette Werkhoven sprak met
assistent-co nservator Ju lia ne Noth.

ln Belgie kan een religie of

Beeld von
Avalokitesvora uil het
Norbulingko-paleis in
Lhoso

@ Administrative
Bureou of Culturol
Relics, Tibet

Autonomous Region,
Chino

leven s bescho uwe-

lijke organisatie erkend worden door de overheid. Wellicht wordt de aanvraag van de
Boeddhistische Unie van Belgie deze zomer
al gehonoreerd. Marlous Lazal bericht over
een eerste studiedag in Brussel.
Als de Nederlander Cerrit van Wuysthoff in
r54r als eerste westerling in Laos aankomt,
merkt hij al snel dat de Mekong slecht
bevaarbaar is. Toch reist hij via die rivier, en
hif wordt geconfronteerd met enorme watervallen. Deel twee van een serie reportages
van Peter Meijwes.
Verder: de column van Varamitra

woe 16 optil DOGEN SYMPOSIUM AAN DE VU
22.02 - 23.OO u Op z7 april vindt aan de VU een symposium
REFLECTIES

DE MIDDENWEC

Louise

Kl ei

Ch'an
is hetzelfde als dat van Louise Kleinherenbrink.
N iet toevallig, want behalve schilderes is zij
ook het secretariaat van het centrum van Ton
Lathouwers. Agnes Sommer praat met haar
over de relatie tussen haar kleunijke schilderijen en de weg van Maha Karuna Ch'an.

Eihei Dogen Kigen

woe

fi aptil

BOEDDHISME OP HET HAKKEBORD

22.02

-

Piet Essens maakte in de jaren tachtig in
Berlijn furore als lid van de groep Sprung ous
den wolken. Hij ontdekte het boeddhisme en
in het Beierse Engl het hakkebord. Essens
combineert nu zijn hakkebordmuziek nret
drums, en is betrokken bij een centrum voor
muziek en meditatie waarin musiceren gezien
wordt als een vorm van beoefening.

R

23.OO

U

EFLECTIES

draaiende houdt.
Een van de dingen die Cerrit van Wuysthoff
in Laos opvielen, was het enorme aantal
boeddhistische monniken aldus zijn dagboek
uit 1541142. De koning geeft biina al zijn
goud weg aan de monniken 'als lot sieraad
haarer afgoden kerken', iets wat volgens hem
niets anders ten doel heeft dan 'superstitie
ende meer'. Deel drie van een serie reportages
van Peter Meijwes.
Verder: de column van Nhut Quang Nguyen.

zon 22 april BRUNO NAGEL
19.3O - 20.OO u BOEDDHISM E
DE

nherenb rin k

plaats over de r3de eeuwse japanse

zenmeester Eihei Dogen Kigen. Hoofdgast is
Steven Heine, Dogen-deskundige. Fred Cales
praat met organisatoren van het symposium.
Voor het curriculum van de maand ging
Agnes Sommer naar Tilburg en sprak met
Evelien Donkers, die er het centrum Sati

zon 8 aptil LOUISE KLEINHERENBRINK
9.3O - 20.Oo u Het telefoonnummer van Maha Karuna

r

DE

IMALAYA
Ceograaf, schrijver en fotograaf David Zurick
gaf onlangs op het Himalaya Filmfestival een
lezing over zijn onderzoek in die regio.
.leanette Werkhoven sprak met hem over
boeddhistische krachtplaatsen, pelgrimsroutes en med itatiegrotten. Zurick publiceerde
eerder een Atlos van de Himalaya.
H

M

IDDENWEG

OVER HET OUDSTE

Het boeddhisme heeft in het lndiase denken
over het bestaan eigen accenten aangebracht,
die op het eerste gezicht negatief aandoen.
Een grote nadruk op de vergan kelijkheid, nietzelf, lijden en leegte. !7at is de betekenis van
deze'negatieve' uitdrukkingenl facqueline
Oskamp praat erover met Bruno Nagel, die bif

Bruno

N

agel

RADIO
veruolg pag 4

Filosofie Oost-West doceert over'het oudste
boeddhisme'.

woe 25 apfil BOEDDHISME EN PSYCHOTHERAPIE,
- 23.OO u EEN GEVAARLTIKE COM Br NATTEI

huisaltaar. Jacqueline Oskamp ging bii hem

op bezoek.

22.02

RE F

LECTIES

Han de Wit

Verder: de column van Ron Sinnige.

Psycholoog en boeddhistisch leraar Han de
Wit wijst op mogelijke gevaren bij het toepassen van boeddhistische technieken in de
psychotherapie. Want de boeddh istische
med itatietraditie is gericht op het existentidle
lijden, en niet op het neurotisch lijden van
beschadigde mensen.
Ria Weyens geeft samen met Diet van
Borselen leiding aan Het Minnehof in Brugge,
een centrum voor contemplatie en actie.
Weyens werkt nu aan een boek waarin ze
beschrijft hoe zij via het boeddhisme de
mystieke rijkdom van de christelijke traditie
hervond.
Joost Mous verzamelde in twintig jaar talrijke

zon 29 april YOSHIO KURAHASHI
9.3O - 2O.OO u Eind maart toerde de Japanse
'r

DE MIDDENWEC

shakuhachispeler Yoshio Kurahashi samen met de
Chinese pipavirtuoos Liu Fang door
Nederland. Kurahashi is gespecialiseerd in
het'Honkyoku' zenboeddhistisch repertoire
voor de shakuhachi, maar experimenteert ook
met nieuwe muziekstijlen en ensemblevormen. Fred Cales praat met Yoshio Kurahashi
en verder hoort u delen uit een concert dat hii
gar met r-ru Fang.
O

Yoshio Kurohashi

boeddhabeelden, die hij nu te koop aanbiedt.
Ook adviseert hii bii het inrichten van een

NIEUWE WEBSITE VAN DE BOS ONLINE
Deze maand is toch nu echt de vernieuwde website van de Boeddhistische Omroep online.
Niet alleen de radio- en televis ieprogra m ma's zijn via de site te beluisteren en te bekijken, u

kunt nu ook makkelilk uw mening geven bij elk programma en diepgravender discussieren op
het vernieuwde forum.

Help zelf mee

eel

U kunt zelf de kwaliteit van de website te verbeteren door 'tags'toe te voegen. 'fags' ziln
soort labels, en elk programm a kan zijn eigen labels krijgen. Op die manier kunnen alle
programma's die bijvoorbeeld met Theravada te maken hebben makkelijk gevonden worden.
Het voordeel van tags is dat bezoekers van de website zelf handige labels er bij kunnen bedenken. Zodat u zelf, maar ook anderen nog makkelijker relevante uitzendingen terug kunnen
vinden. Om zelf te kunnen 'taggen' dient u wel een profiel aan te maken.

Cybermonnik
Via onze website kunt u aan de cybermonnik levensvragen stellen, en vragen die spelen rond de
boeddhistische beoefening. Uit de ingestuurde vragen worden er enkele geselecteerd om
uitvoerig op in te gaan. Vervolgens kunnen bezoekers stemmen welke vraag er beantwoordt
wordt. De eerste cybermonnik die raad en inzicht zal proberen te geven op vragen als 'Hoe
voed ik mijn kinderen boeddhistisch op)' en ' Wat is assertiviteit volgens de Boeddhal' is
'Zenfi losoof' Maurice Knegtel.

COLOFON

Wii wensen u veel kilk- luister- en klikplezier toe op www.boeddhistischeomroep.nl

Redoctie: Toh Moas,6enjon Mulde\ Mot.
Thelosen, Babeth M. VanLoo,

Matih von de.

Woa (coordinotie).
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Op z3 januari van h,:t jaar r579 werd in het Utrechtse Academiegebouw de Unie van Utrecht
ondertekend, waarfiree voor het eerst de vrijheid van godsdienst werd vastgelegd. Men zegt
wel dat daarmee de basis werd gelegd voor wat we later democratie en beschaving zijn gaan
noemen. Cezien hel vele bloedvergieten in de naam van religieuze overtuigingen door de
eeuwen heen, zou dat best wel eens waar kunnen zijn.

Stromingen kom zn bijeen
ln de huidige tijd, waarin extreme aanhangers
van religieuze tradities elkaar ook in ons land
weer naar het leven staan, is het van groot
belang om die oude Unie te eren. En dat is
gebeurd.

4 ianuari zooT kwamen veaiegenwoordigers van aIle grote leven s beschouwelijke
stromingen in Nederland bijeen in datzelfde
Academiegebouw om, in tegenwoordigheid
van Koningin Beatri:<, wederom te verklaren
dat wij in Nederlancl in vrijheid verbonden zijn
om te leven met wederzijcis respect.
Beurtelings las een vertege nwoo rd iger van een
strorning een korte verklaring voor en tekende
een overeenkomst, om daarna de pen door te
geven aan de vo gende.
Die keten van verklaring en het handgebaar,
gevolgd door een nadrukkelijke kennismaking
van alle aanwezigen in de zaal, vormden een
indru kwekkend ritueel van inter-religieuze
verbondenheid.
Op

VERNIEUWDE WEBSITE
De website van de BOS wordt
aan de binnen- en burtenkant
vernieuwd. De eerste fase van
deze operatie is k aar, en u bent
welkom om uw mening te geven
op het vernreuwde forum, het

t"'ii"ln:'::;:::i;J
ik.
mon

n

De komende maa n den

wordt de site nog vervolmaakt.
www.boeddhistischeomroep.n

I

Onderteken zelf mee
Meer over deze verklaring en de gelegenheid

om die te ondertekenen is te vinden op

el ba re uitze n dtij
Door veranderlngen bij de

On vo o rsp
Pu

blie ke Omroep

de

n

zijn de

www.invrij heidverbonden.nl.
Het is de moeite waard orn er even een kilkle
te nemen en weer eens trots te zijr op
Nederland.
Cijs ten Kate, voorzitter BOS

,*

uitzendtilden,,,arT de BOS erg aan

rhevig. Hei kan
voorl<o men dat telev is ieuitzendingen niet of later worden
u itgezonden. Jammer genoeg kan
de BOS daar niet veel aan doen.
Hou voor de laatste updates de
webs ite of de we ke lijkse
elektronische n ie u ws brief in de
wijziglng

gaten.
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14.05 uu r, NED 2 Regie, carnera en montage: lurgen Cude / met: Alex Peters / productie, redactie en ge uid: laaP Verhoeven /
eindredactiei Eabeth N/. VanLoo / met dank aan: R gpa, Lerab Llng, Boertien & Partners / O zooT Boeddhistische

herhaling zat 10 moott
o9.50 uu r,
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Alex Peters

zon
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Omroep Stichting

Waarom zou iemand monnik willen worden) En waarom nietl Alex Peters koos er in zoo3
voor om zijn baan bi.j een groot trainingsbureau op te zeggen en te verhuizen naar Lerab
Ling, het Rigpa centrum in Zuid-Frankrijk dat is opgericht door de Tibetaanse leraar Sogyal
Rinpoche. Alex legt uit wat hem trekt in het monnikschap, we zien het afscheid van zijn collega's en horen wat ze ervan denken.
Drie jaar na aankomst heeft Alex besloten om de geloftes nog niet af te leggen. Hii heeft
enkele jaren gewerkt als manager van de grote retraites in Lerab Ling en hi,f merkt dat dit
werk, met de training die hij van Sogyal Rinpoche krijgt, voor hem d6 manier is om verder te
groeien en om zijn inzicht te verdiepen. Terwijl hij op Lerab Ling aan het werk is vertelt hij:
'Voor mi1 was het verlangen om monnik te worden de reden om mijn oude leven totaal op te
geven, en daar ben ik nu blij om. Zonder dat verlangen had ik die stap nooit kunnen maken,
maar ik hoef nu niet per se meer het monnikskleed aan...'
O

maart STIL VALLEN
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herhaling zat 24 maart

geluid: Hans !(ijnants, Karin van der Molen

09.25 uur, NED 2

Karuna Ch'an, 5t. Sixtus abdij Westvleteren
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je ook doet, het werkt niet. V{al ga je doen? Deze koan, of onmogelijke vraag van de
moderne lapanse zenmeester Hisamatsu is het uitgangspunt van cieze documentaire over
Bieke Vandekerckhove, die op jonge leeftijd stil viel door een verlammende spierziekte. ln het
zenboeddhisme worden koans, of schijnbaar onoplosbare vragen, gebruikt om de vertrouwde
grond onder onze voeten weg te halen en zo tot het zetten van een bevrijdende stap te
komen. Koans drijven ons in een hoek, maar daar is juist ook de uitweg te vinden. Dat gaat
echter niet zonder stilte. En dat staat haaks op het moderne leven, dat zoveel afleiding biedt
dat het zitten in meditatie soms een absurde bezigheid li,ikt.
Voor Bieke was de stilte echter geen vriiwillige keuze en de koan van Hisamatsu om te gaan
V{at
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geinspireerd is door Hisamatsu. Deze wilde het zenboeddhisme wiider trekken dan de
'bevrijding van het ware zelf'. Volgens hem moeten de rol die wii spelen in de geschiedenis,
en de relatie met alle andere mensen in die zoektocht naar het ware zelf betrokken worden.
De onmogeli.lke waa1i wat go je doen als je niets meer kunt doen?, kan slechts beantwoord
worden met een stap in het onbekende, ol zoals Ton Lathouwers het noemt: een overgave
aan een oervertrouwen, het grote net waar je niet uit kunt vallen. Bieke Vandekerckhove
ontdekt in het zitten, in het ogenschijnlijk niets doen, in het niets meer kunnen doen, een
diepe solidariteit. Om het uit te drukken met een parafrase van Hisamatsu's eerder geciteerde koan: 'Wat kun je doen voor anderen wanneer je zelf niets meer kunt doen)'
Het leven van Bieke blijft een gevecht. ledere dag staat de muur weer levensgroot voor haar
en iedere dag geeft de stilte haar de moed om te wachten tot de muur - soms even - barst.

zon 4 maart DooP & DHARMA (5)
r 9.3O - 2O.OO u
De laatste aflevering van de serie Doop 4
DE I\4IDDENWEG

Dharma, waarin wordt onderzocht waarom
zenmeditatie juist in room s-katholieke
kloosters een vruchtbare bodem vond. Pater
Jef Boeckmans is trappist in de abdii Maria
Toevlucht in Zundert. Hij praat met Eelco
Vijzelaar over zijn geestdrift voor zenbeoefening, die overigens door de kerk lang niet
altijd werd toegeju icht.

ooit een nieuwe richting of kleur gaf. Het
project draagt de titel: Stil ols wit.
ln de boekenrubriek bespreekt Nico Tydeman
Meesler over je eigen leven van Sakyong

Mipham, die de oude Tibetaanse wijsheidsleer van Shambhala naar de zte eeuw
Gedichtendog in
B

rugge

a lt.
Verder: de column van Jotika Hermsen.

ve rta

zon 18 moort KRISTOFER SCHIPPER
ZHUANG ZI
r 9.3O - 20.OO

OVER

U

woe 7 maort SAKYONG MIPHAM BEZOEKT
22.02 - 23.OO U SHAM BHALA
REFLECTIES

Sakyong Mipham

o
zon

77

r

9.3o

-

moott
2O.OO u

DE M IDDEN\UEG

.leanette Werkhoven interviewt het hoofd van
Shambhala, Sakyong Mipham, de zoon van
Ch6gyam Trungpa. Hij vertelt wat in zijn ogen
de belangrijkste bijdrage van zi,n vader is
geweest aan de ontwikkeling van het boeddhisme in het westen, en hoe hij zijn eigen
rol ziet binnen Shambhala. Zie verder
www.shambhala.nl, waar ook info is te vinden
over het Shambhala Kunsten Festival, op r7
en t8 maart in Amsterdam.
www.juwelenschip.nl is het adres van het online magazine f uwelenschip van uitgeverij
Felix. Het motto van de site is:'Breek je huis
af, bouw een boot, geefje bezit op en red je
leven.' Een nogal radicale tekst die heel wat
vragen oproept. Een idealistische onderneming waarin, volgens uitgever Felix Erkelens
in iedere bijdrage de realiteitszin doorklinkt.
Agnes Sommer praat met hem.
Verder: de column van Varamitra.

DE MIDDENWEG

klassieke taoistische tekst Zhuang Zi
(De lnnerlijke, Uiterlijke en Gemengde
geschriften) voor het eerst rechtstreeks vanuit
het Chinees naar het Nederlands vertaalde.
Bovendien is Schipper zelf gewijd als
taoistisch priester. Jacqueline Oskamp praat

met hem.

woe 21 maort INTERRELIGIEUZE DIALOOG
22,02

-

23.40 u

REFLECTIES

A.u.$.

GREETI E KAUFFELD
Greetje Kauffeld vierde twee maanden geleden
haar vi,fftigjarig lubileum als zangeres. Doris
Day was haar grote voorbeeld toen ze een
halve eeuw geleden het podium voor het eerst
beklom. Ondertussen is ook het boeddhisme
een belangrijke inspiratiebron. Een interview
door f acqueline Oskamp.

Creetje Kauffeld

woe 14 moart STIL ALS WIT
22.02 - 23.OO u De Gedichtendag
REFLECTIES

van dit jaar - met als
thema 'Stilte en eenvoud'- was voor de stad
Brugge aanleiding voor een reeks activiteiten
rond stilte. Zo is tot half april de installatie
'Zeg mij' te zien, op de zolder van het Sint.lanshospitaal. En in de'Bibliotheek van het
hart' kunnen inwoners van Brugge het boek

oftekstfragment inbrengen dat hun leven

Een gesprek met Kristofer Schipper die de

De Boeddhistische Unie Nederland neemt
deel aan de dialoog tussen de religies in
Nederland. Deze heeft ten doel om niet
alleen onderling maar ook bij niet-religieuze
mensen meer begrip te kweken over opvattingen en drijfveren van de verschillende stromingen. Fred Gales sprak met Varamitra, een
van de drijvende BUN-krachten achter de
interreligieuze dialoog.
Als de Nederlander Gerrit van Wuysthoff in
t64z als eerste westerling Laos bezoekt, kijkt
hil zijn ogen uit. ln zijn dagboek schrijft Van
Wuysthoff over de boeddhistische afgoden:
'ln een oude vervallen kerk brengen ze offers
aan de beelden en branden er kaarsen voor.
En als ze bidden, is hun hart daarbij dermate
bewogen dat ze in al hun devotie zo luid
worden dat het bijna lijkt alsof ze krijsen.'
Peter Meijwes toog met Van Wuysthoffs
dagboek in de hand naar Laos en doet in vier
afleveringen verslag.
Verder: het curriculum van Sati in Tilburg en
de column van Nhut Quang Nguyen.

zon 25 mqqrt BOEDDHISTISCHE MUZIEK
BIRMESE MINDERHEDEN
r 9.30 - 2O.OO u
DE MIDDENWEG

RADIO
vervolg pog 4

VAN

Meer dan de helft van het grondgebied van
Myanmar (voormalig Birma) wordt bewoond
door volken als de Karen, de Wa, de Thai Yai
en de Mon, die de huidige regering zien als de

boeddhisme) Jacqueline Oskamp praat met
kinderen van boeddh isten.

buitenlandse bezetter van hun land en dan
ook een jarenlange, vaak gewapende strijd

Foto: Fred Goles

gevoerd hebben voor autonomie of zelfstandigheid. Deels zijn deze volken boeddhistisch,
wat zich uit in eigen vormen van recitatie en
boeddhistisch geinspireerde muziek. Fred
Gales maakte een selectie uit de zeldzame
opnamen van deze muziekstijlen, varierend
van een Wa-lied over het raket-festival, de reci"
tatie van een Jatakaverhaal door een Thai Yai
monnik en de crematiemuziek van de Mon.

Tibetaanse
boeddhistische kunst

woe 2E moott BOEDDHISTISCHE OUDERS, HOE ERG
22.02 - 23.OO u IS DAT}
REFLECTIES
Hoe is het als je ouders boeddhist zijnl Mag
je om die reden sommige dingen wel of juist
nietl Word je er op school op aangekeken)
En wat vind le zelf eigenlijk van het

DE CYBERMONNIK

Archeoloog en kunsthistoricus Ben
Meulenbeld sprak bij het lndia lnstituut over
de kunsthistorische traditie in het boeddhisme tot aan de r2e eeuw toen het uit
lndia verdreven werd, en ook over kunst uit
het Tibetaans boeddhisme.
Het telefoonnummer van Maha Karuna Ch'an
is hetzelfde als dat van Louise
Kleinherenbrink. Niet toevallig, want behalve
schilderes is zij ook het secretariaat van het
centrum van Ton Lathouwers. Agnes Sommer
praat met haar over de relatie tussen haar
kleurrijke schilderijen en de weg r.n l
Karuna Ch'an.
Verder: de column van Ron Sinnige.

-
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VAN HART TOT HART

Via onze website kunt u aan de cybermonnik levensvragen stellen, en vragen die spelen rond de
boeddhistische beoefening. Uit de ingestuurde vragen worden er enkele geselecteerd om
uitvoerig op in te gaan. De eerste persoon die raad en inzicht zal proberen te geven is 'Zenfi losoof Maurice Knegtel.
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persoonlijk een rol speelt belangrijk'.
Aan wie stel jij zelfje vragen?
'Genpo Roshi is mijn leraar, en die is een keer per jaar hier. Dan ga ik een dag of tien zeer
intensief met hem om. Maar de rest van het jaar ook per mail. Hij werkt zoals alle Amerikanen
met een blackberry dus hij kan overal antwoorden. Hi.j mailt altild onmiddellijk terug'.
Heb je advies aan vragenstellers?
'Doe je niet anders voor dan je bent, en formuleer zo helder mogelijk. Dat is het belangrijkst'.
Vind je het fyn om per mail vragen te beontwoorden?
'Elkaar flsiek ontmoeten is vaak het beste, maar dat kan niet altijd. lk beantwoord mail
onmiddellijk nadat ik de vraag in me opgenomen heb. Wat er op dat ogenblik opkomt schrilf ik
op. Van hart tot hart, met zo min mogelijk ingrilpen van het verstand. Zoals ik het ook in een
persoonlijk gesprek zou doen. Als ik lang ga nadenken, krijg je iets bedachts, en wordt het
antwoord een gekunstelde wifsheid. Lezen, even laten bezinken, en dan direct beantwoorden.
ln het besef dat het enige juiste antwoord er niet is.'

CO LOFON
Thelosen, Bobeth M. VanLoo,

over dingen die hen dch, b".ig

en over zaken die in hun leven een rol spelen. ln principe vind ik elke vraag die voor iemand

Programmablad voor Vrienden
van de BOS.

INHOUD
Is meditatie meetbaar)
Programma televisie
Programma radlo
Vragen) Stel ze aan de
Cybermonnik

IS MEDITATIE MEETBAAR}
Matthieu Ricard wordt in ziln rode gewaad een grote witte buis ingeschoven. Alleen zijn
voeten steken er uit. Maar het gaat om zijn brein. Als hii al een horloge om had heeft hii dat
I gelukkig afgedaan, want in het magnetische veld van het apparaat kan zelfs een schroefle een
2 levensgevaa rlijk projectiel vormen. ln de documentaire 'Monks, in the Lab', die op 4 februari
3,4 wordt uitgezonden meten wetenschappers zijn hersen activiteit met een M Rl-scanner.
Matthieu is namelijk al dertig jaar boeddhist en zeer geoefend in de kunst van het mediteren.

4
Van wilde beesten tot chocolode-ijs

Motthieu Ricard kloor voor
de MRI-scanner

HAPPY LOSAR!
$ februari zooT is het
Losa4 het Tihetaans
boeddhistisch nieuwjaar en
begint tHet jaor van het

Het MR|-onderzoek is onderdeel van de zoektocht van wetenschapPers naar de effecten van
meditatie op het menselijk brein. Richard Davidson, een 55-jarige wetenschaPPer, is onderzoeker van het eerste uur. Behalve de Franse Matthieu woerden ook Tibetaanse monniken aan
proeven onderworpen. Met elektroden wordt hun hersenactiviteit gemeten, en ook worden
hun onbewuste reacties op emotioneel geladen beelden op video vast gelegd. Deze beelden
kunnen variEren van bommen en wilde beesten tot chocolade-ijs. Elke gelaatsuitdrukking
wordt op band opgenomen. ledere afzonderlijk aangespannen spier heeft zijn eigen nummer,
en wordt genoteerd. Ook Matthieu Ricard moet er aan geloven.'lk zie helemaal niets'zegt de
onderzoekster verbaasd, terwijl ze de tape met Ricard's reacties oP de gruwelijke dia's bekif kt.
'Bij een normaal proefpersoon gaat het gezicht alle kanten op'. Bi,j mediterende proefkonijnen
komt dit vaker voor. Gammagolven die bij normale proefpersonen nauwelijks zichtbaar ziin
rijzen de pan uii, en hersengolven lopen keurig in de pas - iets wat ie normaal alleen ziet bii
mensen die onder narcose gebracht zijn.

Zondag

Yuuryorken',

Himoloya Filmfestival

A,

o en u februari zooT vindt
in het Cultuurcentrum van de
Vrije Universiteit Amsterdam, De
Griffioen, het vijfde Himalaya
Filmfestival plaats. Er zulllen zo'n
45 films en documentaires
worden vertoond over de regio
rond de hoogste bergketen ter
wereld. Op het programma staan
o.a. Dreoming Lhasa, een zoek-

Parallellen en prctest
De Dalai Lama is sinds hif als jongetje een telescoop in zijn vingers kreeg gefascineerd door
wetenschap. Hij ondersteunt dit soort initiatieven dan ook van harte. Hij was aanwezig op het
congres van de Amerikaanse Society for Neuroscience in zoo5, op instigatie van wetenschapper Richard Davidson. Voor een zaal met r4.ooo toehoorders vertelde hij over de parallellen
tussen wetenschap en boeddhisme: beide tradities wantrouwen dogma's en ook voor boed'
dhisten geldt dat empirische bevindingen het belangrijkst zijn. Niet voor niets is de Dalai
Lama bereid om boeddhistische doctrines die onhoudbaar bliiken overboord te gooien.
Maar niet iedereen is even blil met de aanwezigheid van de Dalai Lama op het congres. Er is
zelfs een petitie georganiseerd om te protesteren tegen het bezoek. 'Wie komt er straks langsl'
vraagt een van de organisatoren van het protest. 'De pausl' Wetenschap en religie dienen
gescheiden te blijven. Bovendien hebben onderzoekers als Davidson een verborgen agenda,
zo betogen de tegenstanders. De aanwezigheid van de Dalai Lama is meer bedoeld om poli'
tieke druk uit te oefenen op Chinese regering. Helaas werkt dat argument ook de andere kant
op. Meer dan de helft van de ondertekenaars van de anti-Dalai lama-petitie bli.ikt Chinees te
zijn. En dat komt weer door de Chinese regering. 'Dat is nogal duidelijk', zo zegt Richardson.

tocht naar het verbrokkelde verleden van Tibet, en Electricity for the
Sherpas, over de invloed van een
kleine waterkrachtcentrale. I nfo:
www.h imalayafi mfestival,n I
I

Vero n deren d e str u ctu ren
Temidden van dit brouwsel van wetenschap, politiek en religie wordt bijna voorbii gegaan aan
de resultaten van het onderzoek. Uit de hersenscans die uit het MRI onderzoek rollen blijkt
namelijk dat niet alleen de activiteit van de hersenen door meditatie wordt veranderd, maar
dat zelfs de structuur van de hersenen na jaren oefening blijkt te veranderen. Dat is niet ongebruikelijk bij pianisten, waar de onderdelen van de hersenen die corresponderen met de
handen groter worden, maar bij de boeddhistische proefpersonen liiken ook die onderdelen
die met emoties verbonden zijn te veranderen. Met meditatie kan je dus aantoonbaar je zicht
op de werkelijkheid veranderen. Kan het wijzigen van ons karakter en de ka raktereigen schappen mensen ook gelukkiger makenl ls zoiets als compassie meetbaar? Het begin van een

vruchtbare periode van onderzoek lijkt in zicht.

zon 25 feb BOEDDHISTISCHE MUZIEK
- 20.OO u VIETNAM

woe
22.02 -

UIT

'19.3O
DE

M

IDDENWEC

Het Vietnamese boeddhisme wordt gekarakteriseerd door een aantal scholen die
beinvloed zijn door zowel het mahayana
boeddhisme, met name het'zuiver land
boeddhisme', als het zenboeddhisme en het
theravada boeddhisme. Ook de religieuze,
rituele en populaire muziek die geassocieerd
wordt met het boeddhisme in Vietnam heeft
een eigen karakter. U hoort een dwarsdoorsnede met toelichting van Fred 6ales.

KEES WAATIMAN
23.OO u Prof. Dr. Kees Waaijman is hoogleraar
REFLECTIES
spiritualiteit en mystiek. Hif staat aan het
hoofd van het Titus Brandsma lnstituut van
de Radboud Universiteit Nijmegen. ln 2oo3
publiceerde hij zijn Encyclopedie van de
mystiek en is bekend vanwege zijn vele lezin.
gen en artikelen over de christelijke mystiek.
Op r7 februari geeft hif een lezing bij
Zencentru m Amsterdam over'Het mystieke
niets als ontmoetin gs plaats van de godsdienProf. Dr. Kees sten'. ln deze uitzending vertelt hij aan
Woaijman
Jeanette Werkhoven wat hij daaronder
ve rstaat.
Verder: de column van Ron Sinnige.
2E

feb

VRAGEN? STEL ZE AAN DE CYBERMONNIK
Hoe voed ie je kinderen boeddhistisch

opl

Kan ik als bacterie reincarneren? Geweld bestrijdt je

niet met geweld, maar mag je jezelf verdedigen)
Hebt u kleine ofgrote vragen over de beoefening van het boeddhisme)
Binnenkort kunt u via onze website al uw vragen over het boeddhisme en de boeddhistische
?n,
praktilk stellen aan de cybermonnik.
Mourice Knegtel

Elektronische nieuwsbrief
Wilt u elke week op de hoogte
gehouden worden van de
programma's van de BOSI
Abonneer u dan op de elektronische nieuwsbrief. Su rf naar
www.boeddhistischeomroep.nl
en klik dan op'nieuwsbrief .

COLOFON
Redactie: fon Moas, GeltJon MuldeL Motc
Thelosen. Babeth M- VanLoo- Mariin von de.r

De eerste boeddhist die raad en inzicht zal proberen te geven is 'Zen-filosoof' Maurice Knegtel.
Maurice Knegtel (r963) heeft vergelijkende wijsbegeerte gestudeerd en is hoshi ('Dharma.
holder') in de zentraditie van Cenpo Roshi. Hij is als initiatiefnemer en leraar verbonden aan
het iZen en doceert boeddhistische filosofie en zenmeditatie in binnen- en buitenland.

Hebt u nu al vragen? Stel ze dan per mail. Uit deze vragen worden er enkele geselecteerd om
uitvoerig op in te gaan.
Stuur uw mail naar
cyb

e

rm

o

n n ik @ b o e d dh

istisch eo m

r o e p. n

I
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Dat klinkt - zeker voor de Boeddhistische Omroep - nogal banaal en triviaal en misschien is
het dat ook wel. Maar er is ook een andere manier om er naar te kijken. Zo stelde de Chinese
2 ch'an meester Yun-men halverwege de maand de vraag: 'zeg me niks over de eerste vi,fftien
3,4 dagen, vertel me iets over de dagen ni de vijftiende'. En hij gaf meteen maar zelf het
4 antwoord: 'elke dag, een goede dag'...

kansen

Een nieuw jaar, nieuwe

Programma

EEN NIEUW IAAR, NIEUWE KANSEN...

televisie

Programma radio
Master met Maitreya

I

De schone lei
Traditioneel wensen we elkaar met nieuwjaar niet alleen het beste maar maken we ook
voornemens voor het nieuwe jaar, of hernieuwen die van voorgaande jaren. We sluiten het
oude jaar afom met hernieuwd elan en een schone lei opnieuw te beginnen. We beloven
onszelf vriendelijker te zijn. Af te vallen. Te stoppen met roken. Een financieel minder losbandig bestaan te leiden. ln boeddhistische zin zouden we het ritueel van de goede voornemens
dus ook kunnen zien als het ver- en hernieuwen van onze voorschriften.

De geest von de beginner

Shunryu Suzuki Roshi

(9o4 - rgTt)

De wereld van hel boeddhisme
Het lndia lnstituut in Amsterdam
verzorgt de hele maand januari
een lezingencyclus over de wereld

van het boeddhisme. Zowel de
historie als de religieuze praktijk
:
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publiek een overzicht van de
belangrijkste kunstu itingen. Zie
voor meer informatie:
www. ind iainstitu ut.n

I

ln de boeddhistische bestseller 'Zen mind, beginners mind' (in het Nederlands vertaald als
'Zen-begin'uitgegeven door Ankh-Hermes) leert de wereldvermaarde Zen-leraar Shunryu
Suzuki ons het belang van het behoud van onze oorspronkelijke onbevangenheid aan de hand
van het fapanse begrip shoshin, oftewel de geest van de beginner. Suzuki wijst ons erop dat
onze praktijk niet moeilijk is omdat we urenlang in med itatiehoud ing zitten en zelfs niet
omdat verlichting moeilijk zou zijn. Nee, onze praktijk is moeilijk omdat we met de tijd onze
oorspronkelijke houding van openheid en vrijmoedigheid kunnen verliezen. We zouden zilfs
kunnen gaan denken dat we iets bereikt hebben met onze beoefening. Of iets hebben
gerealiseerd. Of iets hebben doorgrond. Dat zijn de momenten, aldus Suzuki, waarop we
onze onschuld verliezen en ons niet langer meer beseffen dat er 'in de geest van de beginner
onbegrensde mogelijkheden zijn en in die van de deskundige slechts weinig'.
e r euito liseerd en o nb ev a n gen
Hoe afgezaagd en platvloers de kop boven dit artikel dan ook mag lijken, misschien is de
jaarwisseling een mooi moment om - als we dat Yun-men indachtig niet al dagelijks deden

G

-

de oorspronkelijke houding ten opzichte van onze beoefening te hernieuwen en
gerevitaliseerd en onbevangen het nieuwe jaar in te stappen.

Ons brein schoonvegen

ONVOORSPELBARE
u rTzE N DTrf DEN
El,oor

veranderingen bii het program-

meerbeleid bil de Publieke Omroep

ziin de uitzendtiiden van de BOS de

laatite maanden erg aan wiiziging
onderhevig. Het kan dus voorkomen
dat televisie-uitzendingen niet of later

worden uitgezonden. lammer genoeg
kan de BOS daar niet veel aan doen.
Maar er is wel een oplossing: houdt
de wekeliikse elektronische nieuws-

brief in de gaten. Deze bevat de

me6t recente informatie. Surf naar
www.boeddh istischeomroep.nl,

En voor de duidelijkheid: het gaat in eerste instantie dus niet om dat we voornemens

nakomen, maar ddt we ze maken, en op deze manier ons brein schoon vegen. Hoe meer
voornemens, hoe beter! Dus waar wacht u nog op) Maar het is natuurlijk niet verboden om
voornemens na te komen. Bij de BOS zullen we proberen dat te doen door u opnieuw
inspirerende, ontroerende, leerzame, ontspannende en boeiende programma's te bieden op
radio, internet en televisie. Te beginnen met de derde aflevering van de serie Boeddhisme en
filosofie. Daarin vertelt llse Bulhof, geheel in overeenkomst met het thema van dit artikel, hoe
woorden en concepten die we vaak als vanzelfsprekend beschouwen, pas echt betekenis
kregen en blijven krijgen in haar med itatiepra ktijk.
Resteert ons van de BOS slechts u en al diegene die u dierbaar zijn een in alle opzichten

voorspoedig 2oo7 toe te wensen.

zon 7 Januan DE DALAI LAMA ALS TOON BEELD

r 8.30 uur, NED 2
herhaling zat 13 jon

09.25 uu r,

NED 2

ZH de Dalai Lqmo in Huy

Regie: Ceorge Schouten

/

Lengte: 30 min.
/ camera:

met: ZH Dala Lama, Lama Karta, Frans Coetghebeur, Anne-Mari Lizln e.a.

Haalen / montage Niels de Roos / eindredactie/product e Babeth M.
Stichting
zoo5
Boeddhistische
Omroep
O
/
De Dalai Lama, de politiek en geestelijk leider van Tibet in ballingschap, kwam eind mei
2C,C,6 naat Belgid om in Huy een tempel te openen, deel te nemen aan een conferentie over
wereldvrede en in de senaat in Brussel een toespraak te houden. De burgemeester van Huy
en voorzitter van de senaat, mevrouw Anne-Mari Lizin, heeft de boeddhisten in Huy alle
ruimte gegeven om hun tempel te kunnen bouwen. Als zil de Dalai Lama begeleidt naar de
senaat in Brussel geeft ze vanuit haar politieke loopbaan inzicht in de politieke status van
haar gastheer. Ze benadrukt haar bezorgdheid over het stiigende aanzien van China en de
tanende steun voor Tibet. Frans Coetghebeur, voorzitter van de Boeddhistische Unie Belgid en
ruim z5 jaar nauw verbonden aan vier Tibetaanse instituten in Belgie geeft inzicht in zijn
eigen leven, de werking van de centra en de komst van het boeddhisme naar het Westen. Hij
beschouwt de Dalai Lama door zijn krachtige eenvoud als het toonbeeld van authenticiteit.
lets wat je niet kunt zeggen van de modieuze trekjes die het boeddhisme hier en daar wel
eens krijgt. Hii pleit voor een terugkeer naar de levendige woorden van de Boeddha zelf.
Bernd wouthuysen

/ geluid: Martiin van

VanLoo

!

zon

21

Januon BOEDDHISME EN FILOSOFIE

r5.oo uur,

NED 2

herholing zat 2l jan

Lengte: 3o min.

aflevering 3: beeldend denken

/ camera: Tinus Holthuis & Alexander Oey / geluid: Benny
O
/ 2oo6 BOS
Jansen /
De filosofe llse Bulhof was tot 1997 bifzonder hoogleraar aan de universiteit van Leiden en
doceerde aan de Katholieke Theologische Universiteit in Utrecht. Ze publiceerde boeken over
onder anderen Nietzsche, Darwin en Freud. Begin laren tachtig werd ze katholiek. Ze was
geinspireerd door Franciscus van Assisi, maar in de kerkelilke Prakti,ik ontbrak het haar aan
spiritualiteit. Ze ontdekte het zenboeddhisme en vanaf het moment dat ze ging zitten wist ze
dat dit'het' was. Ze kreeg een gevoel van bevrijding. Door de !sieke ervaring van het zitten
ontdekte ze dat ze'kon denken met haar hele lichaam in plaats van alleen met het hoofd'.
Ze verlangt ernaar om de leegte te ervaren, bevrijd van 's mens cond itioneringen en
daardoor liefde te kunnen geven. De stap naar de filosofie doet ze niet via het logisch
denken maar via het 'beeldend denken'. Ze heeft er geen probleem mee als sommige
llse Bulhof
mensen haar hierdoor niet als filosoof beschouwen. Met de beoefening van zen stapte ze uit
het traditionele denken en begon ze in zekere zin 'te leven'. En dat is voor haar belangrijlfef

09.25 uu r,

NED

Regie en montage: Alexander Oey

2

/

interview: lan Bor

eindredact e/productie: Babeth M. Van oo

dan trouw zijn aan de wetten van de

logica.

!

SPOREN UIT HET OOSTEN OP THEMAKANAAL GELOVEN
Op z4 december start het digitale themakanaal 'Geloven', dat zich richt op religie en spiritualiteit. Op
dit themakanaal wordt de r3-delige serie 'sporen uit het Oosten' uitgezonden.
Aflevering r en 3 hiervan zijn programma's van de BOS.

Vanaf zon

7

jan, wodt gedurende de week herhoold op Themakonaal
/ DE WEG VAN VERGEVING

geloven:

Aflevering r: VIETNAM
Een

film over een reis met de zogenaamde Herenigingexpres van Hanoi naar Saigon, Rob Hof bezoekt

o.a. de Caodaikerk, een mengelmoes van Katholicisme, lslam, Boeddhisme, Confucianisme en Taoisme.

Vanaf zon

21

jan, wodt gedurcnde

Aflevering 3: THAILAND

/

de week herhaold op Themakanaal geloven:
DE STAD ROEPT

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,

Hoe bekijkt u het themakanaal?
Yana{ z4 december is de live-stream van het kanaal voor iedereen te volgen op de website
www. ncrv.n l/geloven. Begin zooT begint verspreiding via de kabelaars. Abonnees van digitale
televisie hebben vanaf dat moment de mogelilkheid het kanaal te onlvangen.

zon

woe
22.02

3 Jan INDRUKKEN VAN TIBET
2).OO u Van fluitist Chris Hinze verscheen onlangs

-

REFLECTIES

een derde cd met Tibet lmpressions. Het zijn
wederom composities op basis van
Tibetaanse geluiden, varierend van reciterende monniken tot fluitende vogeltjes en
ruisend water. Ditmaal zijn daaraan ook de
stem van Lama Zopa en de lach van de DalaT
Lama toegevoegd.
Agnes Sommer sprak met Hinze over zijn
werkwijze, zi.f n inspiratie en zijn reizen door
boeddh istische

la n

zon 7 Jan DooP & DHARMA (3)
9.3O - 2O.OO u Op de site van trappisten klooster Maria
DE

IDDENWEC

M

10

Jan NEDERLANDSE NON IN

23.OO u

REFLECTIES

bovendien zangeres. Ze werd een bekendheid

Ani Chiying Drolmo

woe
-

22.02

17

jan

23.OO

U

REFLECTIES

Namka Rinpoche

r

Tibetaans, en werd als een van de eerste
Westerse vrouwen boeddhistisch non. eanette
Werkhoven sprak met haar over die tijd.
ln de boekenrubriek bespreekt Nico Tydeman
Mara van Stephen Batchelor. Mara sym6oliseert in de klassieke boeddhistische teksten
het Kwade. Batchelor laat zien hoe we ons
hele leven lang tussen het goede en kwade
door laveren en in dat spanningsveld'ten
d ie pste ons mens-zijn ervaren'.
Verder: de column van Varamitra.

Antwerpen.

NAMKHA RINPOCHE OVER DE
BARDO
Vorige maand was de Tibetaanse leraar
Namkha Rinpoche in Nederland. Hij
verzorgde onder meer een workshop aan de
hand van de Bardo Thodrol, een beroemd
Tibetaans geschrift dat handelt over meditatie, dromen, bewustzi.f n, de werkelijkheid en uiteraard - leven en dood. Marlous Lazal
maakte een verslag.
Agnes Sommer sprak met Andrd van de
Braak over zi.f n boek Coeroes en charismo; hel
riskante pad van leroar en leerling. Daarin doet
hij een poging te verklaren wat hijzelf en vele
anderen doen en deden: volgeling van een
goeroe worden. Met behulp van Socrates,
Nietzsche en Freud wil hij de lezer helpen om
voor een 'gezonde' goeroe te kiezen. Want op
zich is er niets tegen zo'n relatie, integendeel.

zon 21 Jqn AB BAARS EN DE SHAKUHACHI
- 2O.OO u Klarinettist en saxofonist Ab Baars is een

9.3O

HIMALAYA
Ani Jimba is van oorsprong Nederlandse. ln
de jaren '6o trok ze naar lndia, ontmoette er
de eerste Tibetaanse vluchtelingen, leerde

Ani Ch6ying Drolma is niet alleen boeddhistisch non binnen de nyingma traditie, maar
op het gebied van de wereldmuziek. Haar
carridre gebruikt ze echter vooral om geld in te
zamelen voor een school voor boeddhistische
nonnen in Kathmandu. Ton Maas ontmoette
Drolma tijdens het Sflnks festival bij

DE

,f

Ani Jimba

-

Jan ZINGEN VOOR DE NONNENSCHOOL

2O.OO u

Toevlucht in Zundert staat: 'Voor de mensen
die betrokken zijn bij het zenprogramma, is
het een reden voor diepe dankbaarheid dat er
weer iets is gaan stromen van de contemplatieve traditie.' ln feite is zen in ons land met
name gangbaar geworden dankzij het werk
van een handjevol zoekers binnen de roomse

traditie.
ln de serie Doop 4 Dharma praat Eelco
Vijzelaar met mensen die deze ontwikkeling
van nabij hebben meegemaakt en in deze
aflevering frater Wim Verschuren van ZlN, het
klooster voor zingeving en werk in Vught.

woe
22.02 -

9.30

14

DE MIDDEN!(EC

den.

Droomwereld Tibet was de titel van een lezing
die Hans Gijsen onlangs hield in Rotterdam.
Daarin betoogde hii hoe boeddhisten in het
westen geneigd zijn het oosten te idealiseren
en te annexeren. ln gesprek met Jacqueline
Oskamp laat hif zijn bevindingen horen in de
vorm van m uziekfragmente n.
Verder: de column van Ron Sinnige

r

'r

Ab Boars
@

Cees van de ven

bekend gezicht in de wereld van de geimproviseerde muziek.
Sinds enkele jaren studeert hij tevens
shakuhachi bij Kees Kort in Leiden. Onlangs
maakte Baars een reis naar fapan om les te
nemen bij de shakuhachi-specialistChristopher
Blasdel. Jacqueline Oskamp sprak met hem
over de inzichten die hij daar opdeed.

woe 24 jon STILTE EN EENVOUD OP
22.02 - 23.OO U G ED IC HTE N DAG
RTFLECTIES

RADIO
vervolg pag

4

De gedichtendagvan 25,anuari staat dit iaar
in het teken van Stilte en eenvoud. Door het

hele land vinden activiteiten plaats. Marlous
Lazal gaat op zoek naar de ultieme stilte in
een gedicht.
Jeanette Werkhoven sprak met psychiater
Adeline van Waning over de verschillende
manieren waarop in boeddhistische tradities
met de adem wordt gewerkt. Deze technieken
zijn gericht op het bereiken van inzicht,
helderheid en uiteindelijk op transformatie.
Verder: de column van Nhut Quang Nguyen.

'r

zon 28jan BOEDDHISTISCHE MUZIEK UIT BIRMA
9.3O - 2O.OO u Een half uur lang boeddhistische muziek uit
DE

M

IDDENWEG

Birma met historische en veldopnamen,
alsmede fragmenten uit het zeer schaarse
aanbod van Birmese muziekprod ucties. Ook
de vele minderheden van het land komen aan
bod, vari€rend van de ingetogen Birmese
harpmuziek tot de uitbundige klanken van een
Shan-orkest. De muziek wordt toegelicht door
samensteller Fred Cales.

woe
22.02

-

31

Jan THEMA: HERMAN HESSE EN HET

23.OO

U

REFLECTIES

BOEDDH ISM E
De beroemde Duitse schrijver Herman Hesse
(t877-t962) liet zich door het boeddhisme
inspireren tot het schrijven van een aantal
romans waaronder Siddharta.ln deze geheel
aan Hesse gewijde uitzending hoort u interviews, historische opnamen, citaten uit ziin
werk en beschouwingen over Hesse's leven
en de blijvende waarde van zijn oeuvre.
Verder: de column van Ron Sinnige.

Herman Hesse

MASTER M ET MAITREYA
Wie er zes jaar studie voor over heeft kan nu bij het Het Maitreya lnstituut in Emst een intensieve opleiding volgen: Het Masters Program, dat is gebaseerd op de studies die geshes
(doctors in de boeddhistische filosofie) hebben gevolgd in een van de drie lndiase Gelugpau n iversiteitkloosters. Dit bijzondere initiatief kwam mede tot stand door het enthousiasme van
de Nederlandse studenten, die vroegen om verdere opleid ingsmogelijkheden. De enige vergeiijkbare opleiciing in Europa is in iiaii€ te vinden. Het Masters Frogram irr Ernsi wordt verzoigd
door de oorspronkelijk uit Tibet afkomstige Geshe Sonam 6yaltsen, die sinds r99z in
Nederland onderricht geeft. De inhoud van de opleiding is door hem aangepast, en wat lichter
dan de ltaliaanse opleiding, die zeven jaar duurt en fulltime is. De Emster variant is parttime en
duurt 'maar' zes jaar. Hij is toegankelijk voor boeddhisten uit alle verschillende stromingen en
tradities en ook voor n iet-boeddh istische filosofen.

Voorstudie
Er zomaar in duiken is desondanks niet handig: minimaal een jaar voorstudie wordt aanger,den. Veel van het lesmateriaal moet nog vertaald worden in het Nederlands, en dat is g""n !
Maitreyo lnsti,uut

COLOFON
Reddcli.: Ton Maos, C.rrjon Mulder, Marc
Thelosen, Bobeth M. VonLoo, Marijn van der
Waa (coodinotie).

M., dank oan Poula dc wus
Vormgcaing: Studio Josje Pollmahh, Arnstedam
Druk: Ruporc Amslatdom

kleine klus. Paula de Wijs, directrice van het Maitreya lnstituut Amsterdam: 'wij kunnen profiteren van de jaren werk dat in ltaliE is gedaan. Niet alleen de teksten, maar ook de commentaren
moeten worden vertaald. Uit het Engels, maar natuurli.jk ook uit het Tibetaans, gelukkig hebben
we uitstekende vertalers'. Een van de onderdelen is de Abhisamayalan kara, een klassieke boeddhistische tekst met een getailleerde uitleg van spirituele paden en stadia, daarin worden onder
andere de 32 voornaamste en 8o bijkomende kenmerken van het boeddhalichaam, de vier
corpora van het boeddhaschap en alwetendheid besproken. Maar hoe wordt er in de praktilk
met deze teksten om gegaanl 'De materie van de opleiding is traditioneel' legt Paula de Wijs
uit, 'maar hoe wij het als instituut presenteren is anders dan in een klooster zou gebeuren. Al is
het maar omdat ze in kloosters veel uit hun hoofd leren'. Als de eerste lichting van 4o de discipline kan opbrengen om de ladingen huiswerk afte maken kunnen ze na elk van de onderdelen
en na de volledige zes jaar - als ze willen - examen doen. 'le wordt er natuudijk geen geshe
van' vertelt de Wijs verder, 'daar heb je minstens zo jaar voor nodig'.

ln de radiouitzending van ReJlecties van r3 december zoo5, die nu via onze website is te
beluisteren, kunt u een reportage over het Master Program horen van Agnes Sommer.

