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DE TOEWIJDTNG VAN MATTHTEU RTCARD

Program ma blad voor Vrienden

De toewijding van Matthreu Ricard t

Het waren onder andere Matthieu Ricards intelligentie, zijn humor, zijn uitmuntendheid
ols fotograaf en zijn altruisme die Babeth VanLoo telkens weer opvielen als ze hem
tegenkwam. Het was echter zijn bescheidenheid die er bijna voor zorgde dat de film 'De
toewijding van Motthieu Ricard' er nooit gekomen was.
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boedahisten vieren somen
Oud en Nieuw
Opnieuw komen jonge boeddh isten van al e boeddhistische tradities bijeen voor het Buddhist
Youth Festival zoo8 in Duitsland.
De bijeen komst richt zich op de
vraag wat het betekent om een
jonge ooecidhist te zijn in de
hect is c he

tijd. Ook'Social Action'

vertelt Babeth VanLoo. Samen met Ceorge
Schouten regisseerde zij een film over,
over rronnik, fotograal schrijver en
allrou nd weldoener Matthieu Ricard.'Hij
heeft een aanleg voor bescheidenheid. le
ziet het ook in de film. Op een gegeven
moment zegt hil tegen zijn leerlingen:
"Misschien ben ik wel meer een soort
clown, die de wereld afre st er mijn
Tibetaans is zo slecht". Het is duide ijk
een understatement want ziyn Tibetaans
is gewoon goed,'aldus Ba beth.
Uiteindelijk stemde Matthieu toe om aan de film mee te werken. De voorwaarde was wel dat
het niet direct over hem zou gaan. Maar hoe maak je een portret van iemand zonder diegene
het middelpunt te rnaken?'We hebbeii de rradruk gelegcl op de projecten die hij doet', legt
Babeth

u

it.

(de wereld helpen) en dharma-

wat maakte dat jullie ervoor kozen

kunst (contemplatieve kursr:
onder andere dans, muziek) krijgen veel aandacht. Leefti,d: i6-3o

Babeth: Het viel me steeds op dat hi1 een soort jetset-monnik was. Een monnik die de hele
wereld afreist. En dat is helemaal niet het beeld dat je hebt var iemand dre in een klooster
woont. Ook zijn intelligentie viel me op, zijn humor, zijn uitmuntendheid als fotograaf en
zijn altruisme. Al het geld dat hij verdient gaat naar hulpbehoevende scholen, ziekenhuizen,
kloosters en filosofische instellingen in Tibet, lndia en Nepal.'

jaa". z7 December - r Januari.
www.youth.sh am bhala. info

:#:13fi

,emsen presenteert

Tijd voor Tibet van Tashi Norbu en
Eva van Dam. De expositie zal
worden geopend op zondag zr dec
zoo8 om t6.oo u, met rituelen uit
de Himalaya en het reciteren van
tara-mantra's. Tijdens de rituelen
zal Norbu een Boeddha schilderen.
zt december - r5 maart.
Ruysdaelkade 25, Amsterdam.
www.wieswillemsen. nl

Kalach Man.
Tash) Norhu

Red Hats,
Eva van Dam

een

film

van hem te maken?

Babeth kent Matthieu al zo'n zo jaar. Was hel lastig een film te maken van iemand die je
al zo lang kent?
'Buitenstaanders denken van wel,' heeft Babeth gemerkt. 'De vraag ligt veela in het
verlengde van de definitie van een documentaire. ln de journalistiek heerst nog steeds - wat
ikzou zeggen - een illusie dat iets onpersoonlijk, of niet geduid door persoonlijke opvattingen hoort te zijn. Mijn inziens is dat onmogelijk, ik denk dat ieder besluit een vorm van regie
is. De manier waar je de camera neerzet en hoe je iets opneemt is net zo goed een persoonlijke opvattin g, een interpretatie.'
'We maken geen iourna istieke films', vult Ceorge aan.'We maken films van mensen die we
goed vinden. We proberen zo goed mogelijk over te brengen wat ze doen. Ik denk dat de
zeggingskracht van wat je vertelt minder wordt als je heel kritische ofcynische vragen gaat
stellen. We laten Matthieu nu zelf vertellen waar hij mee bezig is. Als je goed luistert en
doorvraagt en je verdiept in wat iemand beweegt krijg je een rijkere film, dan dat je overal
achterdochtig naar blijft vragen.'
Jullie kennen Matthieu ol heel lang. Waren er nog dingen over hem die jullie verrasten?
Ceorge: 'De toewijding verraste me het meeste. lk vind het heel inspirerend dat hij op z'n
6oe nog steeds zijn leermeester volgt. Verder was ik verrast door zijn veelzijdigheid en zijn
volledigheid; hij kent iedereen, praat met iedereen en sluit met iedereen dealtjes. Hij is een
echte zakenman, maar ook een meditatie-man en een leer ing. Ook zegt hij nu al te weten
dat hij geen spijt gaat krijgen wanneer hij zal sterven.'
Ga voor het uitgebreide interview naar www.boeddhistischeomroep.nl/Matthieu-Ricard

don 4 dec EEN VOGEL OP STERK WATER

t6.30 uur, r'rro z
herhaling: zie website

Regie en scenario: Simonka de Jong

Wiro Felix

/

geluid: Hens van Rooy

/

/

productie: Pieter van Huystee

montage: Stefan Kamp

/

Lengte: r5 min.

/

uitvoerend producent: Rosan Boersma / camera:

mixage: Jeroen Coeijers

/

kleurcorrectie: Hans Buitink

/

/ eindredacteur: Babeth lvl. VanLoo
Marth is r3 jaar en levende en dode dieren fascineren haar. Ze heeft een chihuahua, 5 katten,
konijnen, ratten en een verzorgpony. Op haar kamer heeft ze Potten staan met haar
overleden huisdieren op sterk water. Marth gelooft dat alleen dieren haar echt begrijpen. Het
vertrouwen in mensen is ze kwiitgeraakt tijdens de scheiding van haar ouders. Maar Marth
komt in de puberteit en nieuwe vriendschappen lonken.
vertaling: Erik Pezarro

Marth

zat 6 dec
I.5O UUr, NED 2
herhaling: zie websile
I

zat

CRY OF THE SNOW LION
Regie en fotografie: Tom Peosay

/

productie: Earthworks Films, lnc.

Lengte: roo min.

-

Maria Florio and Victoria Mudd. Zambuling

/ stem: Martin Sheen
Cry of the Snow Lion is een verkenning van het alombekende, maar niet altild even goed
begrepen Tibet. De documentaire is gefilmd tijdens negen opmerkelijke reizen door Tibet,
lndia en Nepal. De totstandkoming duurde dan ook maar liefst tien iaar. Cry of the Snow LjA
neemt de kijkers mee naar het lang verboden 'dak van de wereld'; van zelden geziene ritu!
len in afgelegen kloosters tot paardenraces bij de Kha m ba-strijders; van de bordelen en sloppenwijken in de heilige stad Lhasa tot de toppen van de Himalaya. Geheimen uit de recente
geschiedenis van Tibet worden verkend aan de hand van persoonlijke verhalen en interviews
en in het geheim opgenomen filmbeelden. De pogingen van de Dalai Lama om vast te
houden aan een geweldloze strijd voor rechtvaard igheid heeft nieuwe betekenis gekregen in
een wereld gericht op oorlog en terrorisme. Om met de woorden van de Tibetaanse intellectueel Lhasang Tsering te spreken: Alle leiders in de wereld praten over vrede, maar
niemand doet er iets aan.' Ondanks meer dan 5o jaar van onderdrukking benadrukt Lhasang
dat de Tibetanen 'nog niet de hoop en moed verloren hebben om vrij te zijn.' Cry of the Snow
Lior verkent de geschiedenis van een onderdrukt Tibet en laat zien hoe het spirituele geloof
nog steeds inspireert tot hoop op een vrije toekomst.
Pictures, lnc.

/

scrlpt: Victoria Mudd, Sue Peosay

/

montage: Kathryn Himoff

13 dec H IMALAYA

Lengte: ro8 min.

23.44 uut, NED 2 Regie: Eric Valli/ productie: Christophe Barratier, Jacques Perrin / scenario: Nathalie Azoulai, Olivier Dazat, Eric Valli
herholing: zie website / camera: Eric Guichard, Jean-Paul Meurisse / componist: Bruno Coulais / montage: Marie-iosdphe Yoyotte

Himalaya is de debuutspeelfilm van de Franse regisseur en fotograaf Eric Valli. Hii woontf
jaren in Nepal en geldt als een kenner van de Himalaya. De oude Tinle leidde vroeger de yEn'
karavaan die zout naar zijn bergdorp en vervolgens voor handel naar de dichtstbiizijnde
markt vervoerde. Wanneer hij hoort dat zijn zoon, die deze taak zou overnemen, dood is,
komt Tinle in een lastig parket: hij wil het werk binnen de familie houden. Valli heeft duidelijk
evenveel belangstelling voor het schitterende woeste landschap als voor de mensen: in alle
kalmte brengt hij ze in beeld en geeft al doende een onsentimentele kijk oP een voor westerlingen onvoorstelbaar universum. Cenomineerd voor een Oscar voor beste n iet-Engelsta lige

film.

zon 14 dec DE TOEWIIDING VAN MATTHIEU RICARD
l2.oo uur,

herhaling zot zo

Matthieu Ricad

Lenste:66min.

2 Regie: George Schouten & Babeth M. Vanloo / met: Matthieu Ricard, Khyentse Yangsi Rinpoche, Shechen Rabjam
dec Rinpoche / eindredactie & producent: Babeth M. VanLoo / camera: Bernd !(outhuijsen / geluid: lvlartijn van Haalen

NED

o9.r8 u ur, ueo z / montage: Chris van Oers - muziek: Jacob ter Veldhuis / foto's & Iilmfragmenten: Matthieu Ricard . @ 2oo8 BOS
Matthieu Ricard noemt zichzelf een clown die een beetje de wereld afreist. Maar in werkelijkheid is hij een zeer toegewijde Franse monnik die al ruim 3o jaar met tal van projecten in
de weer is. Hij doneert een miljoen dollar per jaar aan hulpbehoevende scholen, ziekenhuizen, kloosters en filosofische instellingen in Tibet, lndia en Nepal. Het geld komt uit de
opbrengsten van ziin boeken en wereldwijde s ponsorwervin gen. Matthieu promoveerde al
long in Parijs als moleculair bioloog en werkte samen met Nobelprilswin naar Frangois.lacob.
Toch koos hij ervoor in Bhutan zijn boeddhistische leermeester Dilgo Khyentse Rinpoche te
volgen. Samen met diens kleinzoon, Rabjam Shechen Rinpoche, is Matthieu's leven nu

gewiid aan de continuering van de projecten die geinitieerd zijn doot de, inmiddels
overleden, Dilgo Khyentse. Ricard verwierf internationale faam door het boek De monnik en
de flosoof en hij is bekend als fotograaf; er zijn al tientallen fotoboeken van hem gepubliceerd. We zien Matthieu in de film op verschillende continenten bezig als Persoonliike
vertaler van de Dalai Lama en tijdens wetenschappelijk onderzoek naar de effecten van meditatie. Ricard denkt nu al te weten dat hij aan het einde van zijn leven geen spijt kent. Zijn
spirituele leermeesters hebben hem getoond hoe je een leven ten volle kunt leven.
De Dalai Loma en
Malthieu Ricard

zon 28 dec

POST SECULAR SOCIETY
Reg e, camera en montage: Alexander Oey

Lengte: 45 min.

/ geluid: Benny lansen / eindredactie: Babeth

[,4. VanLoo

oo.ol uur, NED 2

De Duitse filosoof Ji.irgen Habermas gaf onlangs een lezing met de titel The Post Secular
Sociely. Yoor de meeste mensen gaat de ontwikkeling van de seculiere maatschappij gepaard
2 met het verdwijnen van religie. Hoe meer antwoorden er vanuit de wetenschap worden
gegeven hoe minder men zich hoeft te vervoegen bil kerk of tempel. ln de praktiik blilkt de
behoefte aan spiritualiteit echter helemaal niet te verdwijnen.
Filosoof Charles Taylor schreef het boek A Secular Age, waarin hij de geschiedenis van het
secu la riseringproces onderzoekt. Hoe komt het dat het anno I5oo volkomen normaal was
om religieus te zijn en dat het anno 2oo8 volkomen normaal is om dat niet te zijn?
ln een land als de VS daarentegen is religie prominent aanwezig. En dat terwijl het land een
secu liere grondwet heeft.
De Britse filosoof John Cray is van mening dat het meeste seculiere gedachtegoed zijn

herhaling zot 3 jan
09.45

uu r, NED

Karen

Armstrong

John Gray

zat 6 dec
- r5.oo u
oelrror x rn,l er
15.o2

fundament heeft in religie, en daardoor ronduit religieus te noemen is.
Karen Armstrong vindt dat de meeste mensen religie op een oppervlakkige manier belijden.
Religie is niet iets wat ie denkt ofwaar je een goed gevoel bif hebt. Religie is een actieve
bezigheid waarbij compassie het allerbelan grijkst is. Deze uitzending vertelt het verhaal van
de geschiedenis van onze westerse samenleving aan de hand van de omgang met religie.
Kunnen we onszelf seculier noemen of is dat een illusiel

van zen en die van de Amerikaanse componist
fohn Cage terug. Jacqueline Oskamp zocht
Tom Hannes op in Antwerpen.

GRONDGEDACHTEN VAN HET
BOEDDH ISM E
ln haar boek lnzicht in de grondgedachten von
het boeddhisme gaat Dorien Quik in op
thema's als de Moeder aller Boeddha's, de
Vier Edele Waarheden en het Achtvoudige Pad.
Menno Bijleveld praat met Quik over het boek

r

zot B dec
5.o2 - r6.oo u

DE ZEVENDE HEMEL

en haar belangrijkste boeddhistische inzichten.
Het gebruik van mantra's in theravada is zeer
beperkt. Toch worden er naast de ruim veertig
oefeningen voor het richten van de aandacht
ook mantra's toegepast. Aad Verboom licht de
teksten toe waarin de mantra's worden
vermeld en vertelt over de toepassing van de
vele aandachtsoefeningen.
Verder: de column van Varamitra

zon 7 dec ZEN IN DE KUNST VAN TOM HANNES
- 23.OO u De Belgische kunstenaar Tom Hannes is

22.30

1y

verbonden aan zencentrum Ho Sen in
Antwerpen, uit de traditie van de zenmeester
Taisen Deshimaru. ln zijn werk als kunstenaar

."9

komen op verschillende manieren de invloed

RADIO

Gakikonijn getekend door Tom Hannes

vervolg pag 4

DE M IDDENWEG

LEAVING FEAR BEHIND
ln de film Leaving Fear Behind spreken
Tibetanen openhartig over hun ervaringen
met de Chinese overheid, hun gevoelens voor
de Dalai Lama en de Olympische Spelen. De
beide filmmakers, Wangchen Dhondup en
Colog Jigme, werden vrijwel meteen na
verschijning van de film gearresteerd en
Dhondup zit nog steeds vast. Zijn neef
Cyaljong Tsetrin was in Nederland om een
actie voor vrijlating te ondersteunen en
Marlous Lazal sprak met hem. Leaving Fear
Behind is te zien op www.boeddhistischeomroep.nllleavi n g-fear-behi nd
Peter Verhagen, indoloog en tibetoloog,
bestudeerde de belangrijkste mantra van
Tibet: Om mani padme hung. leanette
Werkhoven praat met Verhagen over de betekenis van de mantra en de manieren waarop
hij in Tibet wordt toegepast.

Nico Tydeman bespreekt de zentrilogie van
Janwillem van de \Uetering. Als kind maakte
die het bombardement op Rotterdam mee,
een schokkende gebeurtenis die hem uiteindelijk naar zenkloosters in Japan en de VS
leidde. Op laconieke wijze doet hij verslag
van zijn avonturen - variErend van onoplosbare koans tot aambeien zo groot als een
duivenei.
Verder: de column van Jotika Hermsen

Mike
Barson

r

zon 14 dec zENBEZORGER
22.30

-

23.OO u

DE MIDDENWEG

JEROEN WTTKAM

r

5.oz

-

r

6.oo

u

DE ZEVEN DE HEM EL

Hettl

Pouli

HET

BOEDDHISME
Onlangs vond in Rotterdam het vijfde Tantra
Festival plaats. Organisator lan de Boer
presenteerde er zijn boek Boeddhisme, een
uitgave in de reeks'Jonge denkers over Crote
religies'. Agnes Sommer sprak met hem.
Mettaloka organiseert sinds zoo3 boeddhistische meditatie op Ameland. Menno Bijleveld
verlaat het vaste Iand om met Hetty Pouli het
curriculum van Mettaloka door te nemen.
Theologe Corry N icolay is mede-oprichter van
het Platform Leven s beschouwing in Kleurrijk
Fryslin. Ze organiseerde wandelingen met
christenen en moslims naar de stoepa in
Hantum en ondersteunt enkele ontwikkelingsprojecten in Nepal. Marlous Lazal zocht
haar op.
Verder: de column van Lam Ngo

zon 21 dec MIKE BARRON EN DE GEKTE ROND
22.10

-

23.OO u

DE MIDDENWEC

zat 27 dec DE BEELDIES VAN LIES LOBATTO
5.oz - r 5.oo u Het meest recente werk van kunstenares Lies

DE ZEVENOE HEMEL

Jeroen Witkam is de voormalige abt van de
Abdil Maria Toevlucht in Zundert. ln die
hoedanigheid bracht hij zen naar Nederland
en naar Zundert, waar hil in r97r een van de
eerste sesshins binnen een rooms-katholiek
klooster organiseerde. Hij reisde veelvuldig
tussen Oost en West en specialiseerde zich in
de koanstudie bif leraar Ama Samy.

zot 20 dec EEN JONGE DENKER OVER

MADN ESS
Toetsenist Mike Barron was een van de drilvende krachten achter de Engelse skaband

Madness. Nadat hij in r984 de groep verlaat
en met een Nederlandse trouwt, onderzoekt
hij in Amsterdam zijn belangstelling voor het
boeddhisme. lnmiddels begeleidt hij cursussen bij Rigpa in Amsterdam. Menno Bijleveld
praat met Barron over het succes en de gekte
rond Madness en vraagt hem of hij de
Dharma verkiest boven wereldlijk succes.

Lobatto bestaat uit een serie bronzen beelden van mensen in diergedaante, die de
menseli jke zwakheden weergeven. Ook
maakte ze een serie Tibetaanse monniken.
Wat spreeh haar aan in Tibet en in het boeddhisme en wat heeft ze te zeggen over de

ffi :H il

;:ff [; ffi':lt,-lJi-illo

vroeg het haar.
Tibeloanse monnik
van Lies Lobatlo

M ary Sue Siegel verdient de kost met het
vertellen van meditatieve verhalen. Ze wordt
erbij begeleid door de Vietnamese musicus
Hung Nguyen. Peter Meijwes nam drie
verhalen op, waarvan in deze uitzending het

eerste.
ln de iaatste aflevering van de serie
Koanstudie bij Ton Lathouwers wordt de klassieke koan'case 9' behandeld. Een ondoorgrondelijke tekst, zoals gebruikelijk. Agnes
Sommer doet verslag van haar ervaring.

zon 28 dec
22.30 - 23.OO u
DE MIDDENWEC

BIRMESE MUZIEK DOOR CHO MU WI N
Cho M u Win is een jonge zangeres en
harpiste, afkomstig uit een muzikale familie.
Zii besoeelt de sauns sauk. een te-snarie!
harp die in Birma beschouwd wordt als hef
nationale instrument bij uitstek. Toen Cho
onlangs in Amsterdam was voor een concert,
sprak ze met Fred Gales over haar muziek,
het boeddhisme en de situatie in Birma.
Deze uitzending is een eerste deel van een
tweeluik waarvan het volgende in het voorjaar van zoog wordt uitgezonden.
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Mantra's

'Het was niet mijn doel om voor deze
film de hele geschiedenis van het
boedd h isme te begrijpen.'Aan het
woord is Boris Penth, regisseur van de
film Sogyal Rinpoche - Ancient Wisdom
for the Modern World. Htj is geen

4

va n S pi titua liteit
ln November organjseert

Dagen

Wederztds

f

-

Stic htin g

Kttnst in c)nrcxl in

',og".oor.r

oe oagen van

Spiritualiteit. Naast een expos itre
van actuele hedendaagse kunst is
er een uitgebreid programma van
lezin gen, workshops en film s.
Cekeken za worden naar waar
kunstzinnige erva ring en innerlijke
rva rin g elkaar tegenl<r:men. ln
hoeverre is de opmerkzaam heid
van kunstenaars hetzelfde als de
e

opmerkzaamheid binnen spiritualiteitl 8, 15,22 en zj november.
Opgaafvia STOK, o73 6t486 39
www.stokpu nt. nl/

V/erk vat leon ne Rombouts

Werk van Peter Li(tnartz

BOEDDH ISTISCH E O M ROEP
INC zoekt wakkere
a I gem e e n b est u u r d e rs met

ST lC H T

bedrif fskundige achtergrond en

affiniteit met boedd h isme.
Kijk op:
www.boeddh istischeom roep. nl/
bestu u rders

boeddhist. 'lk had de taak om een
frisse, onbevangen blik te hebben,
zodat ik me kon inleven in een publiek voor wie het onderwerp ook nieuw is.' Producent
Harald Coldbach knikt.'We wilden een film maken voor een breder publiek. Als je te dicht op
Sogyal Rinpoche staat, dan wordt dat erg moeilijk. Daarom wilde ik er een regisseur bij
betrekken die geen student van hem is. En die ook geen boeddhist is.' Ze f is Harald wel
boeddhist en hij is student van de Rinpoche sinds zooo.

Met respect, maar ook nieuwsgierig
'Tussen student en meester is er een typische hierarchie,' legt Boris uit.'Daarin kunnen
bepaalde dingen wel en andere dingen niet. Er was een groot respect tussen Rinpoche en
mij, maar voor mii is er geen verschil of ik met een bepaalde artiest of een boeddhistische
meester werk. Mijn manier van praten is met respect, maar ook nieuwsgierig.'
Dat kan nogwel eens interessant uitpakken, herinnert Harald zich.'Een basis onderdeel van
het lesgeven is dat meester je concepten ofverwachtingen constart breken. Maar als je een
fllm draait, heb je een schema nodig. Dus elke keer als we iets in gedachten hadden om te
draaien, dan brak de Rinpoche daar weer mee: 'Vandaag is geen goede dag, misschien
morgen.' Als een student ben je daar aan gewend. Maar elke keer als we de Rinpoche zagen
en er was zoiets de dag ervoor gebeurd, dan zei Boris: 'Sogyal Rinpoche, wat was er gisteren
aan de hand. We wilden fllmen. Waarom ging het niet doorl Wanneer kunnen we het dan
draaien)' En wij dachten allemaal:'Oh nee, wat doet hijl Wat zegt hij nu weer)' Maar de
Rinpoche waardeerde het zoals Boris praatte, juist omdat het zo normaal is.

Dankbaar
Op de vraag of Bons boeddhistisch is geworden schudt hij van nee. ls hij er dan door
ber'nvloedt)'Dat kan je wel zeggen,'antwoordt Harald voor hem 'hij heeft vannacht over
hem gedroomd!' Boris lacht:'Ja dat klopt, ik ontmoette hem op het vliegveld van Hong
Kong. We vroegen elkaar alle twee wat we daar deden en toen moesten we heel hard iachen.'
Op serieuzere toon:'Veel dingen uit het boeddhisme herkende ik. De regel dat alles wat je
doet of wat je zegt weer naar je terug komt, is bijvoorbeeld heel belangrijk voor me. Dat was
het al vo6r deze ervaring, maar ik ben me er nu meer bewust van.'
Harald zegt ook beinvloedt te zijn door het maken van deze film.'lk heb de Rinpoche in een
heel andere context gezien. Normaal, in het westen, Iees je zijn boek, je ontmoet hem en
gaat naar z'n retraite. Maar je ziet het grotere plaatje niet. Toen we een hooggeplaatste
persoon interviewden uit de streek waar de Rinpoche vandaan kwam, was er iets dat me erg
raakte. Ze zei: 'Het is goed dat de Rinpoche naar het westen is gegaan. Maar ook hier
hebben we hem heel erg nodig.' Dat veranderde mijn hele perspectief. Hier in het westen
nemen we zoveel dingen voor lief; hij komt en hij geeft les. lk zie het nu als een wonder dat
ik hem ontmoet heb. Het heeft me heel dankbaar gemaakt.'
Ca voor het uitgebreide interview naar www,boedd

h

istischeom roep,

n

l/sogya l-rin poche

zon 2 nov BECOMING A WOMAN IN ZANSKAR
l3.oo uur, NED 2
herhaling zal I nov
o9.3O uur,

NED 2

Regie: Jean Michel Corillion

/ camera: lean Michel Corillion / geluid:

Jean-Yves l\,4iinch

Lengte: 53 min.

/

montage: Bertrand Collard

/

productie: ZED

BecomingWoman in Zanskar vertelt het waargebeurde en ontroerende verhaal van een vriendschap die door het lot kapot wordt gemaakt. Tenzin (zz) heeft te horen gekregen dat haar
vader in een naburig dorp voor haar een echtgenoot heeft gevonden, een man die ze nog
nooit heeft ontmoet. Hoewel ze diepbedroefd is en zich ongelukkig voelt, zal ze toch haar lot
accepteren. Tijdens de h uwelijksplechtigheid zullen de vrienden van de bruidegom haar
symbolisch ontvoeren. Na een laatste afscheid van haar dierbaren zal ze P{ paard worden
meegenomen naar haar nieuwe leven.

Om niet te hoeven trouwen met een man die ze niet kent, kiest Palkit (25) ervoor non te
worden. Ze wil haar familie verlaten om naar een klooster in Dharamsala te gaan, waar ook
de Dalai Lama woont. Haar vader is fel gekant tegen haar besluit en wil dat ze thuis bliift om
mee te helpen in het huishouden. Palkit zal haar vaders gezag moeten trotseren. Om het
klooster te bereiken moet ze te voet de gevaarlijke reis van tzo km over een bevroren rivier

Palkit en Tenzin

afleggen.

I

Twee jonge meisjes in de Himalaya: de 66n ontvoerd door haar toekomstige echtgenoot,
ander met kaalgeschoren hoofd op weg naar het klooster. Beide op weg naar volwassenheid.

zon 16 nov THE DHAMMA BROTHERS

Lengte: 57 min.
& scenario : Jenny Philips, Andrew Kukura & Anne Marie Stein / producent: Nicole Cuillemet,
Geralyn Dreyfous & Bestor Cram / camera: ]eremy Leach / montage: Andrew Kukura
09.21 uu r, NED 2 Centraal in deze documentaire staat de Donaldson Correctional Facility, een gevangenis in

'l2.oo uur, NED 2
herhaling zot 22 nov

Regie, productie

Besemer (Alabama), in het diepe, zeer christelijke zuiden van de Verenigde Staten. Het is
een van de ergste gevangenissen van het land en herbergt 5oo gevangenen. Juist hier besluit
de directie in zooz tot een zeer gewaagd experiment. Ze bieden een aantal van de zwaarste
gevangenen een workshop vipassa na-med itatie aan. De film laat de voorbereidingen van de
workshop zien en de aankomst van de twee leraren in de gevangenis. to dagen sluiten een
aantal gevangenen zich samen met twee leraren op. We krijgen inzicht in de processen die
zich in hen afspelen. Ze lijken andere mensen te worden.

Vrij kort daarna wordt het de'Dhamma Brothers'verboden te mediteren.

Pas 4 iaar later, als
gevangenis.
De
hernieuwde
ontmoein
de
de leiding veranderd is, komen de leraren terug
ting met hun oude'Dhamma Brothers'is hartverwarmend.

O

zon 30 nov SOGYAL RINPOCHE: ANCIENT WISDOM FOR THE
'l2.oo uur, NED 2 MODERN WORLD
Lengte:6omin.
herhaling zat 6 dec
o9.3O U ur,

NED 2

met: Sogyal Rinpoche, lohn Cleese, Thigyal Lakar, Saymo Thinley Wangmo, Pema Cyurme, Ane
Damch6, Lodi Cyari Rinpoche, Elisabeth Nowotny, Professor Samdhong Rinpoche, Mauro de lvlarch, David Rand,
Regie: Boris Penth

/

Claudia Thurn, lane Bye

/

scenarioi Janine Schulz

& Boris Penth / eindredactie: Eabeth M. VanLoo / camera: Meinolf

Schmitz (Sikkim), Holly Fink (France), Volker Ehlers (Berlin) / teksten: The Tibetan Book of Living and Dying van
Sogyal Rinpoche / O 2oo8 Een coproductie van Seeworld AG, Harald Colbach & Jochen Wolfart & BOS

Sogyal Rinpoche

Sogyal Rinpoche is een van de meest bekende en gerespecteerde Tibetaanse boeddhistische
meesters heden ten dage. Hi,i komt uit een oude, invloedriike familie in Kham, in Oost Tibet.
Met zijn baanbrekende boek uit lggz, The Tibetan Book of Living and Dying werd hij wereldberoemd en maakte hij de boeddhistische leer toegankelijk voor een groot publiek.
Boris Penth maakte een liefdevol cinematografisch portret over deze Tibetaanse meester.
Zowel de meest belangrijke gebeurtenissen uit diens leven komen aan bod komen, alsook
zijn interpretatie van de leer van Boeddha.
De film gaat met de Rinpoche terug naar Sikkim, de stad die zo belangrijk is geweest in zijn
jeugd. Ook zijn huidige uitvalsbasis in het zuiden van Frankriik, Lerab Ling, waar de grootste
boeddhistische tempel van het westen zijn deuren heeft geopend, speelt een grote rol.
Zo onthult de film langzaam het leven en de visie van deze wijze boeddhistische meester en
laat hij terzijde de invloed van Sogyal Rinpoche's lessen op de moderne mens zien.

zat 1 nov
- r5.oo u

'r5.oo

DE ZEVENOE
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zat

MANTRA, EEN NIEUWE SERIE
Mantro 1:: Paul van der Velde, Henny van de

75 nov EROTIEK ALS VOERTUIG VOOR
r 5.oo - r 6.oo u VERLICHTING

Veere en Arnaud Maitland geven uitleg over de

DE ZEVEN DE HEMEL

geschiedenis en toepassing van mantra binnen
het boeddhisme en over de manier waarop de
mantra een rol speelt in de diverse tradities.
Columnist Lam Ngo werd onlangs uitgenodigd
deel te nemen aan het N ederland-Vietnam
'Om'op lndiose forum, ter viering van 35 jaar bilaterale
tempe! betrekkingen. Een dag voor het evenement
werd hem echter schriftelijk meegedeeld dat
hij niet welkom was. De ambassade van
Vietnam had hem als ongewenste deelnemer
aangemerkt.
Verder: de column van Varamitra

o n2nov
zo

22.30
DE

M

z3.oo

u

IDDENWEC

STEPHEN BATCHELOR

Begeerte wordt traditioneel gerekend tot de
drie vergiften, maar volgens psychotherapeut
Mark Epstein is dat een misverstand. ln Vol
verlangen breekt hij een lans voor het zoge-

naamde'linkerpad'

2

Stephen Batchelor is een van de internationaal meest gezaghebbende boeddhisten,
schrifver van boeken als Boeddhisme zonder
geloof en hij is fotograaf. ln deze uitzending
het vervolg van een gesprek dat Marlous

Shingon lelter A

-

van verlangen,

hartstocht en intimiteit. ln deze boekenrubriek krijgt hij Nico Tydeman aan zijn zijde:
erotiek als voertuig voor verlichting.
Mantra j: Shingon betekent letterlilk 'mantra'
en dus spelen mantra's een cruciale rol in de
diensten en rituelen van de Japanse shingonboeddhisten. Henny van der Veere, zelf shingonpriester, geeft uitleg over de duizenden
mantra's van shingon en over het woordenboek waarin ze allemaal te vinden zijn.
Wie regelmatig op zoek is naar bijzondere
boeddhistische objecten, zal tijdens zijn
speurtocht ooit in Antwerpen terecht komen,
bij galerie Marcel Nies. Peter Meijwes nam er
een kijkje.
Verder: de column van Lam Ngo

Lazal onlangs met hem had.

zon 16 nov DE MATHEMATISCHE

zat I nov
r5.oo - r 6.oo u
DE ZEVENDE HEMEL

22.30

HONGERIGE GEESTEN

DE

M

23.Oo u
IDDE N\gE6

Wie zijn toch die hongerige geesten die elk
jaar weer losgelaten worden en die je beter
maar iets te eten kunt gevenl Lam Ngo vertelt
aan Fred Cales over de theorie en prahijk van
voorouderverering in Vietman.
Mantro z: Peter Verhagen bestudeerde de
belangrijkste mantra van Ti6et: Om mani
padme hung, de mantra van Avalokiteshva ra,
de bodhisattva van mededogen. jeanette

Werkhoven sprak met hem over de linguistische betekenis van de mantra en over de
manieren waarop die wordt toegepast.
'Om mani podme Andrew Peers is monnik in de orde der
hu ng'
Trappisten. Dat weerhoudt hem er echter niet
van bij Maha Karuna Ch'an de koanstudie van
Ton Lathouwers te volgen. Agnes Sommer
bericht.
Verder: de column van Jotika Hermsen

zon 9 nov CHINESE GEMEENSCHAP
22.30
DE

ful

23.Oo u AMSTERDAM
IDDENWEC

Mariska Stevens is antropoloog en hoofd van
de Blue Water Dragon Foundation. ,eanette
Werkhoven praat met haar over de geschiedenis van de Chinese gemeenschap in
Amsterdam, hun afkomst en religieuze
achtergrond, waarvan voorouderverering een
belangrijk onderdeel is.

STRUCTUUR

VAN ZENTUINEN
Cognitief wetenschapper Cert van Tonder
heeft samen met collega's van de Kyoto
Universiteit een wiskundig model ontwikkeld
dat zou verklaren waarom de zogeheten
Japanse zentuinen een rustgevende werking
bezitten. Volgens hem waren de ontwerpers
zich bewust van de onderliggende mathematische patronen waaraan een goede zentuin
moet voldoen.

Zentuin

r

zat 22 nov KATHINA IN LANDSMEER
5.oo - r 6.00 u Op r 9 oktober werd in de Thaise tempel

DE ZEVEN DE HEMEL
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'Aotu gote paragate
parasamgale bodhi
svohah'

RADIO
vervolg pag 4

in

Landsmeer het Kathinafeest gevierd. Daarbif
schenken leken nieuwe gewaden aan de
sangha van monn iken.
Mantro 4: lrdne Kyojo Bakker is non in de
zentraditie van Cenpo Merzel Roshi. Hoewel
in de meeste zenscholen formeel niet van
mantra's gebruik wordt gemaakt, speelt de
tekst Cate gote parogote parasamgate bodhi
svahah een belangrifke rol in de riten en
wordt ze ook dikwijls als mantra toegepast.
lrdne doet dat bilvoorbeeld in haar werk met
zieken en stervenden.
Fred Gales praat met And16 van der Braak,
redacteur van het boek Het religieuze na de
religie.

Verder: de column van Ron Sinnige

zon 23 nov MINDFULNESS MET DAVID DEWULF
22.30

-

2J.OO u

DE MIDDENWEC

De Gentse arts David Dewulf volgde vijftien
jaar geleden in Harvard een post-doc bij de
afdeling Mind/Body Medicine en studeerde
ook bil Jon Kabat-Zinn. Zijn eigen instituut
werkt nauw samen met de academische
ziekenhuizen van Cent en Leuven. Dewulf
licht toe welke technieken hij toepast en bij
welke ziekten. Een daarvan is Mindfulness.
Onlangs is in Belgi€ een groot, driejarig

onderzoek afgerond naar de effecten van
Mindfulness bij depressie. Dewulf en onderzoekster Katleen van der Gucht praten erover
met Jeanette Werkhoven.

David Dewulf

MANTRA'S BIJ DE ZEYENDE HEMEL
Deze maand begint op de radio een nieuwe serie over mantra's.
Luister elke zaterdag om I5.oo uu t naat de Zevende Hemel.

ln rotssten.n uitgekerfde mantro'

Mantra's worden toegepast in vrijwel alle religieuze tradities; ze houden het midden tussen
een magische formule en een gebed. Het gebruik ervan is niet alleen bedoeld om zich met
een bepaalde godheid te verbinden of devotie uit te drukken, maar ook om de geest te
concentreren en te transformeren.
ln de christelilke traditie zijn velen opgegroeid met 'Wees-gegroetjes' herhaald met de rozenkrans van vijftig kralen. ln de lslam werkt men met de 'tasbeeh', een snoer van 99 kralen; vijf
maal per dag wordt herhaald: 'subhan Allah - Al-hamdu Lillaah - Allah Akbar' (God staat
boven alles in het universum; alle zegen komt van Hem; God is groot). ln de Joodse traditie
kent men 'opwekkingen', zoals'Kadosh kadosh adonai Elohim tsevaoth', (Heilig is de
onze God).
Een prominente rol voor mantra's is vooral in het hindoeisme en boeddhisme weggelegd;
daarbij wordt een kralensnoer (mala) gebruikt van to8 kralen. ln lndia is de eenvoudigste
mantra'Om'; daarnaast kent men korte mantra's voor Rama, Krishna en Shiva en langere,
zoals de Cayatri mantra, die in Benares gereciteerd wordt, als mensen aan de oever van de
Canges de opgaande zon begroeten. In Tibet is de mantra 'Om mani padme hung'alomtegenwoordig; deze loopt als een rode draad door het leven van alle Tibetanen. De mantra
wordt gezongen of gereciteerd, op tempels, vlaggen en stenen geschilderd, op papier gezet,
en in gebedsmolens gestopt.
Niet alleen in Tibet kent men het gebruik van mantra's, ook in het Mahayana van China en
de Japanse S h ingon-trad itie past men mantra's toe. ln Theravada is er maar een beperkte en
bescheiden toepassing van te vinden.

Hf

s

@ O.dtive Com.nons SA r.o, Fota: Nqthan Fr.iros

Na een inleidend programma - met o.a. Paul van der Velde en Arnaud Maitland - worden
verschillende tradities en mantra's nader onder de loep genomen door lrdne Kyojo Bakker,
Henny van der Veere, Aad Verboom, en Peter Verhagen. Programmamaker is Jeanette

COLOFON

Werkhoven.

Rcdactic: Ton Maos, G.rtjan MuldcL Bqbcth

M. VanLoo, Marijn van dct

Woo, Jobicn

Aro.n

(coOdinalic).
Vomgaving: Studio Jo1j. Pollmann, Amstcrdam
Dtuk: Ruparo Amsta om

OKTOBER zooS

jaargangg-nrg
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BOEDDHISTISCHE

OMROEP STICHTING
Programmablad voor Vrienden
n de BOS

va

EEN GEZICHT VOOR DE ONZICHTBAREN
Saw Mwee's gepijnigde, starende blik bleef nog dagenlang op mijn netvlies gebrand. Hij verloor
het onderste deel van zijn rechterbeen toen hij op een landmijn stapte.

l\,4 et zachte stem praat
hij over de gebeurtenis als we hem treffen op de drukke chirurgische afdeling van de Mae Tao
Een gezicht voor de onzichtbaren I kliniek in de grensstad Mae Sot, zo'n 5oo kilometer ten noordwesten van Bangkok in Thailand.
Programma televisie
2 Vijf dagen eerder bevond hij zich nog in de heuvels van Birma waar hij samen met zijn broer
Programma radro
3, 4 een veld rooide dat ze zouden beplanten. Ze waren samen het bos in gelopen op zoek naar
IBFF en Bodhltv
4 fruit toen Saw Mwee op de grond werd geworpen door een explosie. Saw Mwee had geluk dat
hij het overleefde, hoewel hij dat zelf niet zo ziet. Hij vertelt dat hij z'n broer die dag in het bos
herhaaldelijk vroeg hem te doden.

IN HOU D

De droom van Karel

Kortn Kutper in l,4ae Sot

'Camera's voor de onzichtbaren' in
roulatie in de bioscoop
De film Camera's voor de onzichtbaren. uan Mark Verkerk komt ook
in de broscoop, onder a ndere in
thearer De Kamers in Amersfoort.
Kijk op www.ca merasvoordeonzichtbaren.nl voor een actuele lilst

met t heate rs.

De naanJ
Van de
I pir tl q dl;leil
November
moand van de spirituoliteit
spiritualiteit zir duidelijk in de lift.
De KRO en dagblad Trouw organiseren in november de Maand van
de Spiritualircit. Het thema is
'V jn berere rk . Cedurerde de

hele maand is er van alles te
doen: workshops, lezingen,
expo s ities, voorstellingen en meer.

De opening vindt plaats op r
november, met onder andere een
works hop van godsd ien stfi losoof
Annewieke Vroom: 'De zin van het
leven. Oost en West '. Kijk voor
meer informatie op
www. maandvandespiritu aliteit. n I

G lastra van Loon
MSaw Mwee is een van de mensen die we spraken voor Camera's voor De Onzichtbaren, een
film die Karin Kuiper volgt in haar pogingen om de Birmese vluchtelingen een gezicht te
geven. Karin reisde in maart zoo8 naar de Thais-Birmese grens om het werk van haar
overleden man, de schrijver Karel Clastra van Loon (bekend van de Passievruchr), voort te
zetten. Karels laatste roman, De Onzichtbaren, beschrifft de intimidatie, het geweld en de
ontberingen die Birmese vluchtelingen moeten ondergaan. Kort na het voltooien van zijn
boek werd bij Karel een hersentumor geconstateerd. Hil overleed op r juli zoo5. Hij liet niet
al een een vrouw en drie kleine kinderen na, maar ook een droom om de 'onzichtbaren'
zichtbaar te maken.

Dokter Cynthia
De volledige omvang van het lijden aan de grens

zien we in de Mae Tao kliniek. Het was pas begin
maart en Saw Mwee was al het zeventiende s achtoi
fer van een landmijn van dat jaar. De kliniek is
opgericht door Dr Cynthia Maung, ooit genomineerd
voor de Nobelprijs voor de Vrede. Ze was
weggevlucht uit Blrma nadat de regering in r988 de
pro-de m ocratische beweging met harde hand had
De Bttfiesa vluchte!tng Saw l"1wee tn
neergeslagen. Dr Cynthia begon haar werk in een
ite Mae Tri) Kiin !ek
gebouw
rand
vervallen
aan de
van de stad.
lnmiddels verleent de kliniek gratis geneeskundige hulp aan meer dan roo.ooo mensen per
jaar. Dr Cynthia heeft in de loop van de jaren een hele reeks projecten gekoppeld aan de
kliniek, onder andere op het gebied van Aids en kinderzorg. Een van de meest gewaagde
initiatieven is het 'Back Pack Health Worker Team', een moedige groep medici die te voet
medicijnen naar afgelegen oor ogsgebieden in Oost-Birma 6rengr.7i1 gingen op pad met
camera's en beschreven hun werk en de schendingen van de mensenrechten met indrukwekkende resultaten. Maar slechts z van de 72 teams hadden een camera-uitrusting. Ze
hadden er meer nodig en dat was het begin van Karins cameraproject.
Karins persoonlijke verhaal verleent haar het inzicht en het inlevingsvermogen om contact te
maken met het lijden van deze vergeten mensen. Door het project'Camera's voor De
Onzichtbaren'krijgen we op indrukwekkende wijze inzicht in de ingewikkelde situatie waarin
het Birmese volk verkeert' - een volk dat verwikkeld is in het langste en meest hardnekkige
confl ict van onze tild.
Mark Verkerk, regisseur 'Camera's voor De Onzichtbaren'
Camera's voor De Onztchtbaren wordt uttgezonden op woensdag t5 oktober.

Wilt u Karins prolect ondersteunen2 Dan kunt u uw btjdrage overmaken naar Ctro 999 van
Stichting Vluchteling o.v.v. 'Camera's voor De Onzichtbaren'.

zon S okt HET LEVEN LIGT OP STRAAT

l2.oo uur, NED 2
herhaling zol 11 okt

Regie en camera: Pat van Boeckel

camera: Konrad l\y'aquestieau

o9.2O UUr, NED 2 montage: Gert

/ O 2oo8

Stef Rcnodeyn

Braam

/

/

/

Lengte: 30 min.

met: Stef Renodeyn en Frank de Waele

geluid en produktie; Karin van der Molen

/

/ eindredactie:

Babeth M. VanLoo

montage: Pat van Boeckel

/

/

2e

on"lrne

met dank aan: Didier en Saskia, Marilke, Paul en Thierry Conny Vercruysse en Peter Heyninck

een 80S produdie

ln het leven op straat schuilt het blote bestaan. Zo bloot, dat we het liever uit de weg gaan.
Deze documentaire van Pat van Boekel is een dubbelportret van twee mensen die hun werkplek naar de straat hebben verlegd. De Belgische fotograaf Stef Renodeyn fotografeert doodlopende straten, en treft daar de stilte aan die hii ook vindt tijdens de meditatie. Maar hij
fotografeert ook daklozen. Hoe zou het zijn om een week op straat te levenl De Belgische
zenleraar Frank de Waele biedt zijn leerlingen een straatretraite aan. Mdt kleren en paspoort,
maar zonder geld, boeken, mobiel of pinpas. De deelnemers moeten bedelen om eten en
drinken en ze slapen op karton. Het kan dan ook een ingrijpende ervaring zijn. 'Vaak heb ik
het gevoel dat een straatretraite beter werkt dan een stille retraite' vertelt de Waele. 'Mensen
worden in een versneld tempo heel open'.

Deelneme rs

strooltetraite

woe 15 okt CAMERA'S VOOR DE ONZICHTBAREN
23.20 UUr, NED 2
herhaling don rG okt
lo.oo uur, NED 2

/

Lengte:6o

rf

/

Babeth M. Va.Loo

met steun van Stichting Vluchteling: Tineke Ceelen, Renske Boetje, Wim Brouwer en Herman

Vo ker

/

/

camera: Sarit Charoenyuenyaw

montage: Heien Delachaux en Mark Verkerk / eindredaktie:

Regie: Mark Verkerk

met dank aan: Birma Centrum Nederland, Mae Tao Clinic , Lah Doh, Pietje Ververst, Haasje van der

Mandele, NCRV, en vele anderen die voor hun eigen veiligheid niet benoemd kunnen worden
cent: Pirn van Collem

/

producent: Ton Okkerse

/O

2oo8 Een coproductie van EMS

&

/

uitvoerend produ-

BOS

Karin Kuiper, weduwe van de succesvolle Nederlandse schriiver Karel Glastra van Loon,
vertrok naar het grensgebied tussen Thailand en Birma om Karels werk voor de 'vergeten
vluchtelingen'van Birma voort te zetten. Karel Clastra van Loon stierf t juli zoo5 op
tragische wijze aan de gevolgen van een hersentumor. Twee en een half iaar v66r zijn dood
bracht hij met ziin gezin drie maanden door in het grensgebied tussen Thailand en Birma,
waar hij onderzoek deed voor zijn laatste boek Du Onzichtbaren.
Karel heeft het boek voltooid, maar zijn idee om de Birmese vluchtelingen te voorzien van
digitale camera's kon hij niet meer uitvoeren. ln maart 2oo8 keert Karin terug naar Mae Sot
om Karels plannen alsnog te realiseren, met als resultaat een aangriipend verhaal. ln de film
smelten emotionele scdnes, Karels radiocommentaar uit 2oo3 en verschillende passages uit
zijn boek samen, tot een helder verslag over de complexe problematiek van Birma. De
generaals houden de grenzen van hun land voor de priemende ogen van de internationa!
gemeenschap gesloten. De grote uitdaging is nu om het volk van de iuiste middelen te v
voorzien om de 'onzichtbaren' zichtbaar te maken.

Karin Kuiper

zon 19 okt IN BIRMA
l2.oo uur,

NED 2

herholing zat 25 okt
o9.2O uur,

NED 2

Lengte: 6o min.

Productie & regie: Karin Junger
Danniel Danniel

/

/

camera

& geluid: Brigit Hillenius / eindredadie: Babeth

N,1.

VanLoo

/

montage:

met dank aan: Burma centrum Nederland, Claire Pijman, Marianne Mourik, Ashin Nayaka-Sasana

lvloli (lnternational Burmese Monks Organization), Maug Yit-MoeMaKa, Burmese News Croup, U !(ilatha & Tin
lvlyo Aung

/

deze productie werd mede mogelijk gemaakt dankzij: Amnesty lnternational, stichting Democratie

Media, Oxfam Novib

/

&

@ zoo8 Made ln Holland Films & BOS

Toen boeddhistische monniken in Birma in september 2oo7 in opstand kwamen was de
eerste reflex van documenta irem aakster Karin Junger (bekend van Bolletjes blues\ om er naar
toe te gaan en ze te ontmoeten. Maar Birma zat en zit potdicht. Journalisten en filmmakers
mogen er niet in. Daarom ging ze er met collega Brigit Hillenius als toerist heen. De film is
een persoonlijk verslag van de reis en de ontmoetingen met de monniken, over de
dilemma's van het filmen in een verboden land, dat zinvol blijkt ondanks de vele beperkingen. Ondanks hun geweldloze houding vormen de monniken een bedreiging voor de
machthebbers. Zij zijn de intelligentsia en het geweten van Birma en hebben een grote
invloed op de hele samenleving. De reis eindigt niet in Birma. ln New York leven duizenden
Birmese vluchtelingen. E€n van hen is Sayadaw U Kovida, abt van een groot klooster in
Birma, veroordeeld tot drie jaar cel en dwangarbeid wegens het weigeren van giften van de
militairen. Voor monniken de ultieme daad van verzet.'ln Birma'bevat het laatst gefilmde
interview met hem, voor zijn overlijden.

LET OP: REFLECTIES lS
VE R H U lS D sinds september is ons

zon 12 okt STEPHEN
22.30

radioprogramma Reflecties opgegaan in De
Zevende Hemel, een samenwerkingsverband
van BOS, OHM, NMO en NIO dat elke
zaterdagmiddag te beluisteren is op Radio 5.

zat 4 okt
r5.oo

-

r6.00

u

-

23.OO u

DE MIDDENWE6

DIEP, DI EPER, DIEPST. KOANSTUDIE
VOLGENS DE CH'AN

Koanstudie bij een ch'an leraar betekent veel
lezen. Dat ondervindt Agnes Sommer, die na
het eerste gesprek met een pak literatuur
onder de arm naar huis ging. Het blijkt zware
kost en niet altijd aangenaam. ln de tweede
aflevering van 'koanstudie bij Ton Lathouwers'
varamitra wordt daaruit een les geleerd.
Het meditatiecentrum van Ledo in Assam
wordt geleid door een bejaarde Birmese
monnik. De meeste bezoekers zijn hindoes en
christenen, waarvan er veel komen voor genezing of geluk en slechts een enkeling voor
meditatie of dhamma.
Verder: de column van Varamitra en een kort
verhaal van Bert Bos.

Pali-canon.

DE ZEVENDE H EMEL

O

zon 5 okt LIEFDE EN SEKS IN
22,30
DE

M

BOEDDHISTISCH MANNEN KLOOSTER

IDDENWEC

Heldere Maan, het laatste boek van Lulu
Wang, gaat over het meisje Minyue, dat
opgroeit in een klooster in de bergen van
China. De stad s jongen ,lian belandt daar bij
toeval en wordt verliefd op het meisje. Hij
kan niet begrijpen dat zij met groot plezier
haar werk doet: de monniken 's nachts ter
wille zijn. Lulu Wang legt uit hoe zij in dit
verhaal de stad en de natuur, de romantische
leken liefde en boeddhistische principes
tegenover elkaa r zet.

Y

r

zat 18 lkt
5.oo - r 5.oo u

DE ZEVENDE HEMEL

De zevende Dzogchen
R

in poch e

EEN

23.oo u

-

23.oo

u

DE I/ IDDENWEG

EEN

r5.oo

DE ZEVEN DE HEMEL

In de boekenrubriek geeft Nico Tydeman
antwoord op deze vraag naat aanleiding van
het pas verschenen Emily Dickinson - an
accidental buddhist van R.C. Allen.
ln de He Hua tempel aan de Amsterdamse
Zeedijk wordt door jongeren de dharma
beoefend en uitgebeeld door middel van dans.
Een reportage van leanette Werkhoven.
Dibong is een dorp van de Singpho (Kachin)
minderheid in Assam. Zo'n honderd jaar
geleden gingen zij over tot het boeddhisme,
terwijl hun verwanten in Birma tot het
christendom bekeerd werden.
Verder: de column van,lotika Hermsen.

HELPEN MET EEN GOED HART
Shenpen Nederland zet zich in voor het
behoud van het Tibetaanse culturele erfgoed
en het welzijn van Tibetaanse vluchtelingen.
Shenpen betekent 'Helpen met een goed
hart' en is in het leven geroepen op verzoek
van de zevende Dzogchen Rinpoche. Menno
Bijleveld nam er een kijkje en liet zich voorlichte n over het curriculum.
Dibrugarh is de tweede stad van Assam;
druk, vies, lawaaierig en arm. Aan dat laatste
probeert de Maha Bodhi Vihar iets te doen.
Met een weeshuis, school, bibliotheek en een
gezon d heid scentru m in oprichting, be nad ru kt
dit stadsklooster het belang van maatschappelijk werk.
Verder: de column van Lam Ngo.

zon 19 okt ARNOUD MAITLAND
22.30

Arnaud Ma illan d

zot 11 okt WAS EMILY DICKINSON
- r6.oo u BOEDDH ISTI

BATCHELOR

Stephen Batchelor is een van de internationaal meest gezaghebbende meditatieleraren,
fotograaf en schrijver van onder meer
Boeddhisme zonder geloof. Op 4 oktober is hij
op uitnodiging van de BOS in Amsterdam
voor de jaarlijkse achterbandag. Marlous
Lazal praat met hem over het boek waar hij
aan werkt: een roman over het leven van de
Boeddha, gebaseerd op commentaren uit de

OVER TENDREL

'Waarom moet mii dat nou overkomen)'luidt
een veelgehoorde klacht. Tend rel kan daar
inzicht in geven. De Boeddha zei: Afhankelijk
van het ene rijst het andere op'. De
Tibetaanse term Tendrel beschrijft de aard
van verschijnselen en de manier waarop ze
met elkaar in verband staan. Onderricht in de
twaalf schakels van Tendrel laat zien hoe een
aanvankelijk gebrek aan gewaarzijn het begin
wordt van een reeks karmische handelingen
en hoe die voedsel worden voor de energie
die ons verschillende aangename en onaangename ervaringen bezorgt, eindigend in
ouderdom en de dood.,eanette Werkhoven
praat erover met Arnoud Maitland.

zat 25 okt DE BOEDDHA'S VAN BLIIBURG
r

5.oo

-

r

6.oo

u

DE ZEVEN DE HEMEL

RADIO

Sinds februari dit jaar zijn de twaalf levensgrote Boeddha's die in r995 in de vijver van
het Vondelpark dreven, naar het strand van
lJburg in Amsterdam verhuisd. Stania van

Mierlo, u itbaatster van strandpaviljoen
Blijburg, ontfermde zich over de beelden die
nu her en der op het strand staan. Marlous

vervolg pog 4 Lazal nam een kijkje.

een van de boeddha's

van Blijburg

Jacqueline Oskamp praat met Michel
Dijkstra, auteur van Oosterse filosofe in een
notendop. Aan de hand van de belangrifkste
wijsgerige tradities in lndia, China en lapan,
schetst hij een beeld van het oosterse
denken.
6uwahati is de hoofdstad van Assam en telt
een vijftal tempels. Een daarvan is de
Brah m a putratem pel aan de rand van de stad,
met een weids u itzicht over de
Brah ma putrarivier. Hij wordt geleid door een

een bekwaam astroloog.
Verder: de column van Ron Sinnige.

zon 26 0kt BOEDDH.A'S GLIMLACH IN
22.rO

-

23.OO u

DE MIDDENWEG

BRUSSEL

Een reportage over de tentoonstelling 16oo
jaar boeddhistische kunsl in Korea, die op ro

oktober wordt geopend in het Paleis voor
Schone Kunsten in

B

ru

ssel.

monnik uit Tripura, een voormalige vrijheidsstri.lder. De meeste bezoekers komen naar de
tempel omdat de monnik bekend staat als

3E TNTERNATTONAAL BOEDDH ISTTSCH
FILMFESTIVAL EUROPA
4 oktober

2oo8 gaat het derde Boeddhistisch Filmfestival - IBFF Europe 2oo8 - van
start in Amsterdam. De opening vindt plaats in het Path6 Tuschinski theater en op de overige
dagen zal de Balie zijn deuren wijd open hebben. Het festival vertoont speelfilms en
documentaires die op ddn of andere manier geinspireerd zijn door de boeddhistische
levenswi.jze. Dit jaar Focust het festival onder andere op de situatie in Birma waar go9i6 van
de bewoners boeddhist is.
Het festival opent met de voorpremidre van de bijzondere Japanse film The Mourning Forest
van Naomi Kawase. Andere premidres zijn:. Camera's voor de Onzichtbaren, de Toewtjding van
Motthieu Ricard en Sogyal Rinpoche: Ancient Wisdom for the Modern World.
Kijk voor meer informatie op www.ibff-europe.eu
Op

o

Bodhitv-avond op het !BFF:
Contrast, spelen met verlichting
Op zondag 5 oktober organiseert Bodhitv.nl een spetterende avond in de Balie in
Amsterdam. Het thema van de avond is Contrast, spelen met verlichting. De avond is
onderdeel van het Boeddhistisch Film Festival.
Op het programma staat de ontroerende documentaire De Japanse Levensles, animaties op
basis van persoonlijke anekdotes van redactieleden, freestyle rappen en een Kung Fu act. Alle
onderdelen bevatten vanzelfsprekend een Bodhitv tintje. Op de avond zelf is er ruimschoots
gelegenheid om met de mensen achter Bodhitv kennis te maken.
Kijk voor meer informatie op www.bodhitv.nl

COLOFON
Redocti.: Ton Moar, C.rt.jan Mulder, Babcth
M- VonLoo, Morijn von der Woo (coddinqtic).
Vomg.eing: Studio Josjc Polhiann, Amskdam
Druk: Ruparo Amst.dam
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IS BOEDDHA

Vrienden

PU N K?

Zondag 7 september zendt de BOS een documentaire uit over medttatieleraar Noah Levtne. Mel
zijn lichaam vol tatoeages is h11 geen alledaagse verschrlning in de boeddhistische wereld.

IN HOUD

r
z
3,4
4

ls Boeddha punk?
Programma televis ie
Programma rad io
BOS Achterbandag

Symposium' Boeddhisme een
gezonde keuze'
r5 november is het najaarsoverleg
,!oe BtlN. Voora[saand aar oe

ledervergaderir g vindr e' eer
symposrum plaats met als onderwerp: Boeddhisme een gezonde
keuze. Op dit symposium is
iedereen welkom - dus niet alleen
de BUN-leden. Centraal op het
symposium staat de relatie tussen
boedd h is me en gezondheid. De
erireeprljs is t5 eurc.
Wilt u het symposium bijwonenl
Meld u dan aan via het secretariaat van de BU N:
secr@ boedd h isme,n l.

Kinderen en sangha's gezocht

'f,,l:: :::::rke,,

ee

n dvd

kket over boeddh rs m e voor
eerlingen, ouders en leerkrachten
op de middelbare school. Voor dit
project zoeken wil kinderen in de
leeftijd tussen de r4 en r8, met
interesse in spiritualiteit.
Daarnaast zijn we op zoek naar
sangha's die een fami ieretraite
houden waar kinderen tussen de
t4 en r8 jaar aan mee doen. De
retraite moet dit schooljaar
plaatsvinden. Kent u kinderen of
sangha's die hiervoor in aanmerking willen komenl Neem dan
contact op met Anne Kleisen:
les pa

a.kleisen @ boeddhistischeomroep.nl

r#

Drugs, .jeugddetentie, punk, monster movies en
een bizarre tv show. Verschijnselen die je niet
dkect associeert met boeddhisme. Toch zijn
deze ingredidnten voor een bepaalde lichting
boeddh isten een vruchtbare voedingsbodem
voor een leven in het teken van de Dharma.
Stuart Davis, muzikant, schrijver en hoofdrolspeler in zijn eigen one man show op Youtube,
schrijver en punker Brad Warner, en de man met
de tatoeages, Noah Levine, voormalig punker en
jeu gddelinq uent, behoren a llen tot die lichting.
Het zijn mannen van rond de 4o, die een
verfrissende wind laten waaien door de westerse
boeddhistische wereld. le kunt ze 1e, als je naar
hun verleden kijkt, moeilijk voorstellen in diepe
meditatie. Zo anders ziln ze dan het beeld dat
we hebben van de gemiddelde boeddhist.

Onvrede met het lijden

ii*;\

::i

Copyright: Jami. Lyn

/

Naan Let)tne
www.flickr-com //)ainelyn

Anders zijn ze ja, maar daarom niet minder toegewijd. lnmiddels is Brad Warner volwaardig
zenpriester en Noah Levine een bekende meditatieleraar in Noord Amerika. Stuart Davis trekt
duizenden bezoekers op Youtube met zijn Stuart Davis Show, waarin hij laat zien dat boeddhisme uitstekend samengaat met zaken waar jongeren van houden: muziek, zelfgemaakte
video's en humor.
Wat trekt deze kleurrijke figuren aan in het boeddhismel'Punk en boeddhisme zijn allebei
gebaseerd op hetzelfde gevoel, namelijk onvrede met het lijden in de wereld.'Zegt Noah
Levine. Brad Warner gaat verder. Toen hij zich realiseerde dat de anarchistische beweging waar
hij onderdeel van was, de eigen uitgangspunten niet tot het uiterste doorvoerde, kwam hij uit
bij het boeddhisme. Anarchisme gaat ervan uit dat alle waarden kritisch bekeken moeten
worden. Er is in de punk echter vaak geen ruimte om de eigen beweging kritisch te bekijken,
volgens Warner. En daar gaat het boeddhisme de punkbeweging voorbij; het boeddhisme daagt
je uit om alles, ook jezelf, ter discussie te stellen. Youtu be-beroemd heid Stuart Davis groeide
op in de lutherse kerk, maar verdiept zich vanafzijn z4ste in de Soto zenschool. Nu hoopt hij
filosoof en spiritueel schrijver Ken Wilber meer bekendheid te geven, in zijn woorden'een
gen ie'.

Tegen de stroom in
Mooi aan de aanwezigheid van dergelijke figuren in het boeddhistische landschap is dat ze een
publiek bereiken dat anders misschien niet zo snel met het boeddhisme in aanrakingzouzijn
gekomen. Zo geeft Noah Levine meditatieles in jeugdgevangenissen en schrijft Brad Warner op
een website voor softporno, SuicideCirls.com. Ook het doel en de methode van Stuart Davis
zijn vergelijkbaar. Hij gebruikt toegankelijke muziek als Trojaans paard om mystiek te injecteren
in de mainstream cultuuruitingen zoals popmuziek en televisie. En voor degene op wie het
boeddhisme dan nog te soft overkomt, heeft Noah Levine iets om over na te denken: 'De
Boeddha zei dat zijn pad tegen de stroom ingaat. Dat is punk.'
Anne Kleisen, zooS

di z sep IANWILLEM VAN DE WETERING

23.30 u ur, NED 2
geen herhaling

AND BEYOND

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

I

camera: )urgen 6ude

/

-

TO INFINITY
Lengte:5omin.

met: Juanita & Janwillem van de Wetering, Tyr

&

llm N,,lichaud / eindredactie & productie Babeth M. VanLoo / geluid en redactie: Jaap Verhoeven /
/ geluidsmixage: Ceert Braam / muziek: Harry de Wit / @ 2oo4 Boeddhistische Omroep Stichting
juli
Yrijdag 7
overleed de auteur ,lanwillem van de Wetering op 77-)atige leeftiid. De BOS
herhaalt een portret uit r994 van deze levensku n sten aar, schrijver en boeddhist, die over de
hele wereld bekend is vanwege zijn misdaadromans, waaronder Griipstra en de Gier. Als
negenjarige jongen maakte Van de Wetering het bombardement oP Rotterdam mee, en
sindsdien liet de vraag naar de zin van het leven hem niet meer los. Zijn innerlijke zoektocht
leidde hem over de hele wereld. Hif bracht lange tijd door in een zenklooster in Japan.
Janwillem woonde met zijn Colombiaanse vrouw f uanita in Maine in de Verenigde Staten. We
zien hem daar op zijn boot en tussen zijn beelden en collages in een aa neen schakeling van
serieuze grappen, onwaarschijn lijke anekdotes, en wonderlilke rituelen.

Thera Nowland &

montage: Jan Dop

zon 7 sep DHARMA PUNX

I2.OO UUr, NED 2
herholing zat 13 sep
'to.oo

uu r, NED 2

Lengte: 3o min.

Een {llm van Jurgen Gude en laap Verhoeven

/

/ elndredactie/ Babeth M. Vanloo / camera/montage: Jurgen Cude I geluid lproductie: Jaap
O
i 2oo8 Boeddhistische Omroep Stichting
Noah Levine is dharmaleraar, maar als je hem ziet, vol tatoeages, rondscheurend door Los
Angeles in zijn luidruchtige t954 Chevrolet lmpala SS, dan zou je dat niet direct zeggen.
Toch is hij het hart van een levendige en ionge sangha. Het onderricht dat hil geeft, gaat
'tegen de stroom in' en trekt veel jongeren die kampen met verslavin gs problemen en biibehorende criminaliteit. Zijn woorden zijn direct, zonder opsmuk en laten zien dat meditatie fe
leven kan veranderen. Noah kan het weten; hil kwam zelf in de jeugdgevangenis terecht.
Maar zijn vader gaf hem per telefoon een eenvoudige med itatie-instructie: wees in het hier
en nur en breng je aandacht steeds terug bij de ademhaling. Noah deed het en merkte dat hii
een keuze had: meegaan in de angst of niet. Dit werd het begin van een lange tiid van meditatie en studie. Levine schreef vervolgen s Dharma Punx, een bestseller waarin hij over ziin
leven verhaalt en laat zien hoe meditatie hem redde. Op de vraag hoe het kan dat hii als
punker interesse had voor de leer van de Boeddha, die immers door de hippiecultuur
omarmd werd, antwoordt hij: 'lk was opgelucht toen ik hoorde dat Boeddha een rebel was,
die met zi.jn woorden en gedrag inging tegen de normen van ziin tijd, zoals Boeddha zelf zei:
"Tegen de stroom in ".'
Joanna Harper
Verhoeven

zon 21 seP THE THREADS OF KARMA
12.OO

UU

r,

NED 2

herhaling zat 27 sep

enf

met: Noah Levine, Arny Fields, Vinny Ferraro, Enrique Collazo

Regie: Ritu Sarin en Tenzing Sonam

/ camera: Ranlan

Palit

Len

/

monlage: Mahadeb Shi Celuid: Suresh Raiamani

Phara Khencen Tulku, Ceshe !0angchen, Choenzey Dakpa Samdup en Karma Khedup

9.22 uUr, NED 2 Vanloo /

een coproductie van White Crane Films en de BoS

gte: 53 min.

i

/

eindredactie: Babeth

/

met:

[.4.

@ 2oo7 White Crane Films

6 jaar geleden maakten filmmakers Ritu Sarin en Tenzing Sonam, bekend van Dreaming
Lhasa, een film over de zoektocht naar de reincarnatie van een Tibetaanse Lama. Nu keren ze
terug naar Tibet, om te kijken hoe het verhaal is verder gegaan. De jonge lama Khenchen
r

-

Khensur Rinpocha

Rinpoche is nu 20, en bereidt er zich op voor om Geshe het Tibetaanse equivalent van
doctor - te worden. Hij is een beetie verlegen, en niet veel anders dan zijn medestudenten.
Afgezien dan van ddn klein verschil: hij is de relncarnatie van de abt Khensur Rinpoche, en
daarom rust er een grote vera ntwoordelijkheid op zijn schouders. Hij moet zijn studie afronden, en ook nog eens aan de eisen voldoen die door zijn vorige incarnatie gesteld ziln. De
trouwe bediende Choenzey, die zelf nog in dienst heeft gestaan van Khensur Rinpoche staat
hem hierin bil. Ze hebben een ongebruikelifke relatie, waarbij Choenzey zowel strenge ouder
moet spelen als trouwe dienaar. De lama Geshe Wangchen helpt hem bij ziln studies.
Wangchen, zelf ooit leerling van de vorige incarnatie van zijn eigen pupil, garandeert dat een
eeuwenoude meester-leerling-trad itie intact blijft, waarbij de voormalige leermeester in zi.jn
volgende leven leerling wordt van zijn eigen proteg6. We volgen het dageliikse leven in een
Tibetaans klooster dat verassend alledaags en met beide benen op de grond blilkt te zijn.
De vorige documentaire over Khenchen Rinpoche, 'De reincarnatie van Khensur Rinpoche', is te
zien op de website van de BOS.

REFLECTIES VERHUIST

LET

Vietnam te verlaten. ln de boekenrubriek gaat
Nico Tydeman in op dit verrassende document
waarin de nu zo wijze en kalme zenleraar zich
van zijn ongedurige en revolutionaire kant laat
zien.
Verder: de column van Jotika Hermsen

OP 6 SEPTEMBER 2oo8
Met ingang van 5 september wordt ons
radioprogramma Reflecties onderdeel van De
Zeve nd e H emel, een samenwerkingsverband
van BOS, OHM, NMO en NIO dat elke
zatedagmiddag te beluisteren zal ziin op
Radio 5. De naam verandert, maar de inhoud
niet, hoewel er incidenteel gezamenlijke
thema-u itzendingen zullen zijn.
Tussen r5.oo en r6.00 uur wordt De Zevende
Hemel verzorgd door de BOS.

zat 6 sep
r 5.oo - r6.oo u
DE ZEVEN DE HEMEL

De popieren boeddha hoofden van Long- Bin
Chen

zon
22.30
DE

M

14 sep HOE WERKT EEN ZENTUIN}
23.OO u

IDDENWEC

BOEDDHA'S OP DE PAPIERBIENNALE
Voor de zevende keer tonen pa pierkun stenaars
hun werk op de Holland Papierbiennale in
Riiswi,ik en Apeldoorn. Conservator Lotte
V/iskundige analyse
Menkman van museum Coda gaat in op het
van de Ryoa nji tempel
in Kyoto
werk van de Taiwanees Long-Bin Chen, die
boeddhahoofden van telefoonboeken maakt en
zat 20 seP
er glossy's uit laat opvliegen.
r 5.oo - r 5.oo u
ln de serie Boeddha in Assam bezoekt Fred
DE ZEVENDE HEMEL
Gales een klein Khamti-dorp waar een internationaal med itatiecentrum gevestigd is. Het
wordt geleid door een bejaarde Birmese
monnik. De meeste bezoekers zijn hindoes en
christenen, waarvan er veel komen voor genezing ofgeluk en slechts een enkeling voor
meditatie of dhamma.
Verder: de column van Varamitra

zon 7 seP MUZTEK NGo HoNG QUANG (z)
22.30
DE

[,,

23.oO u
IDDEN\UEC

De Vietnamese muzikant N96 H6ng Quang

was dit jaar in Nederland. Hij bespeelt
d iverse traditionele instrumenten. Zijn
muziek is authentiek en modern tegelijk. ln
deze uitzending het tweede deel van de opnamen die Peter Meijwes van hem maakte.
Het pand von centrum
Ceres

zat 13 sep DE BOEDDHA'S VAN
15.oo - r6.00 u B ELLIN GWOLDE
DE ZEVENDE H

EI\,I

EL

ln het Groningse Bellingwolde heeft de familie
Mulder een meubelatelier. Vanuit hun boedistische levenshouding ontwerpen en
vervaardigen ze meubels, ook in opdracht.
Bovendien organiseren ze ook ieder jaar een
boedd hatentoon stelling. Het thema is dit keer
'gelijkmoedigheid'. Peter Meijwes bezocht de
familie.
Dibong is een dorp van de Singpho (Kachin)
minderheid in Assam. Honderd jaar geleden
gingen zij over tot het boeddhisme, terwijl hun
verwanten in Birma tot het christendom
bekeerd werden.
De geur van palmbladen is de titel van de
dagboeken die Thich Nhat Hanh begin jaren
zestig bijhield, toen hij gedwongen was

in Breda

Cognitief wetenschapper Gert van Tonder

woont en werkt in Japan. Samen met collega's van de universiteit van Kyoto heeft hij
een wiskundig model ontwikkeld dat volgens
hem verklaart waarom de zogeheten Japanse
zentuinen een rustgevende en harmonieuze
werking bezitten. Ook stelt hij dat de ontwerpers van deze tuinen zich bewust waren van
de ruimtelijke en wiskundige patronen waaraan een goede zentuin moet voldoen.
,WEES EERST M ENS'
Dibrugarh is de tweede stad in Assam; druk,
vies, lawaaierig en arm. Aan dat laatste
probeert de Maha Bodhi Vihar iets te doen.
Met een weeshuis, school, bibliotheek en een
gezon d heid scentru m in oprichting, benadrukt
dit stadsklooster het belang van maatschappelijk werk. De abt is ook de best georganiseerde monnik van Assam: lid van veel
organisaties en een globetrotter met een
uitgebreid netwerk. 'Wees eerst mens,'is zijn
motto.
Het Bredase Centrum Ceres is deel gaan
uitmaken van een grotere organisatie,
genaamd'Zero-point, lnstituut voor lnnerlijk
Bewustzijn en Stilte'. Dat betekent een
verbreding van het aanbod en een verhuizing
naar een groter pand. Daarom deze maand
aandacht voor het curriculum van Ceres.
Verder: de column van Lam Ngo

zon 21 seP ARNOUD MAITLAND OVER TENDREL
- 23.OO u 'Waarom moet mij dat nou overkomen )' lu idt

22.30
DE

M

IDDEN!(E6

dh

Arnoud Moitland

RADIO
vervolg pag 4

een veelgehoorde klacht. Tendrel kan daar
inzicht in geven. De Boeddha zei: Afhankelijk
van het ene rijst het andere op'. De
Tibetaanse term Tendrel beschrijft de aard
van verschijnselen en de manier waarop ze
met elkaar in verband staan. Onderricht in de
twaalf schakels van Tendrel laat zien hoe een
aanvankelijk gebrek aan gewaarzijn het begin
wordt van een reeks karmische handelingen
en hoe die voedsel worden voor de energie
die ons verschillende aangename en onaangename ervaringen bezorgt, eindigend in
ouderdom en de dood. Jeanette Werkhoven
praat erover met Arnoud Maitland.

r

zot 27 sep ,APANSE TEMPELWACHTERS IN
5.oo - r 6.00 u R rJKS

DE ZEVENDE HEMEL

Een van de
nieuwe tempelwochters in het
Rijksmuseum

goed in genezing, andere in magie, in meditatie of dhamma-u itleg.
Verder: de column van Ron Sinnige

HET

Onlangs heeft het ri,iksmuseum twee metershoge, r4e eeuwse Japanse tempelwachters
aangeschaft. Er werd maar liefst r,3 milioen
euro voor betaald. Deze afsch rikwekkende
figuren hielden oorspronkeliik de wacht voor
de boeddhistische lwayajitempel in West
Japan, waar ze het kwaad en de onwetendheid buiten de deur hielden. Dat ze nog
steeds niet met zich laten spotten, ondervond
ook Agnes Som mer.
Cuwahati is de hoofdstad van Assam en telt
een vijftal tempels. Een daarvan is de
Brahmaputratempel aan de rand van de stad,
met een weids uitzicht over de
Brahmaputrarivier. Hij wordt geleid door een
monnik uit Tripura, een voormalige vrijheids.
strijder. De meeste bezoekers komen naar de
tempel omdat de monnik bekend staat als
een bekwaam astroloog. Zo heeft bijna elke
monnik zijn eigen specialisme: sommige zijn

zon 28 sep MADELON HOOYKAAS tN JAPANS
22.30

-

23.OO u

ZEN KLOOSTER

Beeldend kunstenaar Madelon Hooykaas
kreeg in r 97o als eerste westerse vrouw
toestemming om in een Japans zenklooster
te verblijven. Later kreeg zij zelfs toestemming om daar te fotograferen, met als resultaat unieke foto's van het leven van de
monniken. Deze foto's, aangevuld met
dagboekaanteken ingen, werden in r97r gepuHooykaas en bliceerd onder de titel Zazen, met een voorSlansfield woord van Bert Schierbeek. Sinds het

OE MIDDENWEC

BOS ACHTERBANDAG

overlijden van Elsa Stansfield in 2oo4 zet
Madelon Hooykaas hun werk en gedachf
goed voort. Menno Bijleveld zocht Hooykals
op en sprak met haar over de kunst van het
nu en over haar langdurige samenwerking

met Elsa Stansfield.

&

tBFF

Zoterdag 4 oktoher organiseert de BOS weer een achterbondog, voorofgaand aan de
openingsavond van het 3e lntemationoal Boeddhistisch Filmfestival Europa.

Stephen Balchelor

De speciale gast is Stephen Batchelor, med itatiele raar, folograa( en schrijver van
verschillende toonaangevende boeken waaronder Boeddhisme zonder geloof. Daarnaast is er
gelegenheid om feedback te geven op de programma's van de BOS, en kunt u ook genieten
van het traditionele buffet. Bovendien kunt u 's avonds aanwezig ziin bil de openingsavond
van het IBFF, metdefilm THE MOURNING FOREST van Naomi Kawase.
Meld u op tijd aon!
De uitnodiging/programma en de aan meld ingskaa rt zijn bijgesloten bij deze Boswijzer.
Uw aanmelding dient v66r 16 septernbq binnen te zgn! Aanmelden kan ook via mail:
bos @ boedd histischeom roep. n l, en a lle actuele informatie staat op onze website:
www.boedd h istischeomroep.nl/achterbandag-zoo8

Progra m m a
Het middagprogramma begint om r4.oo uur in Arti et Amicitiae
Het buffet vindt plaats vanaf t7.45 in Arti et Amicitiae
Opening avondprogramma om 2o.oo uur in Path6 Tuschinski

Stuur uw feedback aan de BOS
Voorafgaand aan Stephen Batchelor's presentatie is er tijd ingeruimd voor een beschouwing
en evaluatie van de televisie-, radio- en internetprogram mering van de BOS. Eventuele
opmerkingen over, of vragen bij de programmering van de BOS kunt u vooraf per e-mail
sturen aan bos@boeddhistischeomroep.nl
Het programma von het lnternotionaol Boeddhistisch Filmfestival Europa zooS is te
vi n d en o p : www.ibff-europe.eu

COLOFON
R.doctie: Ton Maas, Catjan Mulder, Bob.th

M. VanLoo, Marijn eon d.r Waa (coaldinoric).
Vomgeying: Srudio Josjc Pollmann, Aast.rdam
Druki Ruparc Ar stadam

ZOMER zoo8

jaargangg-nr7

BOSW tlZE

R

BOEDDHISTlSCHE

OMROEP STICHTINC
Program m ablad voor Vrienden

BElllNG zoo8: RACE FOR TIBET

van de BOS

door Jan \Villem den Besten

IN HOU D

ln zoo6 lanceerde lnternational Campaign for Tibet (lCT) de campagne Beijing zooS: Race for
Beijing zoo8: Race for Tibet
r
Tibet. Het doel van deze campagne is aandacht te vragen voor de schrijnende situatie in Tibet.
Programma televisie
2,3 China wordt dringend verzocht een dialoog met de Dalai Lama aan te gaan over daadwerkelijke
Wil de echte werkelilkheid opstaanl 3 autonom ie voo r Tibet. Race for Tibet werkt aa n bewustword in g over de m en sen rechtens itu atie
Boeddha in Assam
4 in Tibet en sluit aan bij de s portevene menten.
Programma rad

io

5,6

Zomernummer zooS
Dit is het zornernumme'van de
ffwilzer in zooT.ln juli &
augustus worden er minder tvprogram ma's dan normaal uitgezonden, maar ze zijn er niet
minder bijzonder om. De radioprogrammering loopt in de zomer
gewoon door. Zie pagina 4, 5 en 6
en onze website voor meer infor-

matie. De volgerde BOSwijzels
hei septembernummer.

Een gevoel van wonhoop
Het is van groot belang om de problemen te belichten die de oorzaken ziln van de
demonstraties. Een gevoel van wanhoop, gevoed door jaren van wanbeleid, economische
marginalisatie en stelselmatige onderdrukking heeft geleid tot de opstand in Tibet. Vooral
monniken en nonnen worden gedwongen 'patriottische ed ucatieca m pagnes' te volgen en de
Dalai Lama af te zweren. Met het uitbreken van protesten in Tibet dit voorjaar werd de urgentie
van de problemen op schokkende wijze zichtbaar. Over de hele wereld was de aandacht in de
media enorm, terwijl Tibetanen in Tibet hun stem verhieven.
De manifestaties in Londen en Parijs tijdens de olympische fakkeltocht op 6 en 7 april verliepen
voor het grootste deel vreedzaam. Vele supporters van Tibet gaven uiting aan hun steun voor
het Tibetaanse volk. Politici, voormalige politieke gevangenen en bekende mensen zoals actrice
Joanna Lumley spraken met de demonstranten. En weer was er grote aandacht in de
inte rn ation ale media.

Zenweek bij de |SVW

Tibet in Nederland

Voor velen ziln de werelden van
de boeddh istische beoefening en
de acade m ische studie strikt
gescheiden. Waarom eige n lijk I De
lnternationale School voor
Wijsbegeerte
doet er iets
aan en pa kt
deze zomer

ln Nederland waren het

uit met
ze

n

een

r,vee k,

Vroom onder de titel
'Zen en filosofie', van z8 juli tot I
augustus. Docenten zijn: Jan Bo1
Bruno Nagel, Rene Ransdorp, Ton

Ticket

for Tibet feslival met een record van 95oo bezoekers en het

bezoek van het Tibetaanse nationale voetbalelftal hoogtepunten in de campagne. Nederlands

populairste bands zoals Blof, Racoon en Mook traden op. Kamerleden van alle grote partijen
gingen rnet bekende Nederlanders en sportjournalisten in debat over de bijdrage die sport kan
leveren aan de verbetering van de mensenrechten in China en Tibet. Een directe uitkomst
hiervan was de motie die vier dagen later door een grote meerderheid in de Tweede Kamer
werd aangenomen en die opnep tot een uitnodiging van de Dalai Lama. Het Tibetaanse
nationale voetbalelftal bezocht Europa in april en mei en speelde wedstrijden in Neder and,
Italie, Zwitserland, Oostenrijk en Duitsland. De komst van het team genereerde veel publiciteit
en de voetballers deden mee aan debatten over de rol van sport in het bevorderen van vrede en
verzoening.

Annewteke

Lathouwers en An newieke Vroom.

Meer info op:
www.isvwn l/fi losofi e/zomerweken
-zoo8/zen-en-fi losofie

Leonard Cohen in Nederland
Leonard Cohen is Ca n ad ees,
muzikant en ook nog eens boeddhist. Zaterdag rz juli geeft hij
voor het eerst in r 5 jaar een
concert in Nederland, in het
Westerpark in Amsterdam. Wees
er snel bij voor de tickets!

Monifestatie op I augustus
De situatie in Tibet blijft kritiek en Beijing zooS: Race for Tibet is nog steeds in volle gang. De
internationale gemeenschap heeft een belangrijke rol om te zorgen dat China zich voorwaarts
beweegt in een substantiele dialoog met de Dalai Lama - die tenslotte de enige legitieme
vertegenwoord iger is van het Tibetaanse volk - om een einde te maken aan de onderdrukking.
Tibetanen hebben voor niets minder dan dat hun leven op het spel gezet. Op 8 augustus
organiseert ICT samen met de Tibet Support Croep en het Burma Centrum Nederland een
grote manifestatie op de Dam in Amsterdam. Het doel van de manifestatie is om Premier
Balkenende ertoe bewegen de Dalai Lama uit te nodigen in Den Haag om zijn visie uiteen te
zetten over hoe de situatie in Tibet vreedzaam kan worden opgelost. Het middelpunt van deze
demonstratie is een Tibetaanse muur van de vrijheid.

Jan Willem den Besten is campaign coordinator en information oflcer by lnternational Campaign

for Tibet -

Europe. Meer informatie; www.savetibet.nl.

woe 6 qugustus UP THE YANGTZE
23.35 uur, NED 2
herhaling ma t8 aug

Regie: Yung Chang

3.5O uur, NED 2

script: Yung Chang

'r

/

Lengte: 65 min.

met: Cindy Yu Shui, lerry Chen Bo Yu

/

producer: EyeSteel Film, National Film Board ofCanada

producers: Sally Bochner, Daniel Cross, Ravida Din, Mila Aung-Thwin, John Christou, Germaine Ying Cee Wong

/

camera: Wang 5hi Qing

/

montage: Hannele Halm

/

muziek: Olivier Alary

/ eindredactie:

/

/

Babeth

M. VanLoo I @ zooT Eye5teel/Yangtze Productions lnc./National Film Board of Canada

Een luxe cruiseschip voert een gezelschap van voornamelijk westerse toeristen over de rivier
de Yangtze. Aan boord wordt door goed getraind Chinees personeel een gevarieerd aanbod
aan eten, drinken en entertainment gebracht. Het landschap dat ondertussen voorbii gli,idt
zal over niet al te lange tild definitief verdwijnen als gevolg van de aanleg van de gigantische
Three Gorges Dam. Dit megaproiect, dat als hdt symbool van de vooruitgang in het moderne
China wordt gepresenteerd, dwingt twee miljoen mensen te verhuizen. Hele steden en
dorpen verdwijnen onder de gestaag stijgende waterspiegel, en hoewel de overheid helpt bif
het bouwen van nieuwe woningen, zijn honderdd u izenden arme landeigenaren geduPeerd. ln
de film zien we hoe ze met hun schamele bezittingen een goed heenkomen zoeken, hogeroP

langs de oevers van de almaar uitdijende rivier.

J

Twee verhalen van jonge mensen die op het schip werken, illustreren de tegenstellingen
het moderne China. 'Cindy' Yu Shui wilde eigenlijk studeren, maar haar ouders kunnen zich

dat niet permitteren, het water staat de arme boerenfamilie letterlijk aan de lippen. Terwijl zij
doodmoe in de kombuis staat af te wassen, telt de knappe en goed Engels sprekende'.lerry'
Chen Bo Yu zijn fooien. (bron: idfo)

don 7 augustus DE OLYMPISCHE VLAM ONDER VUUR
23.r 5 uur, NED 2
herhaling din rg oug

r3.5O uu r, NED 2

Regier Ceorge Schouten

/

Lengte: 5o min.

met: Cyaltsen Dolka( Bettine Vriesekoop, Joanna Lumley, Liu Li, Femke Halsema, Tsering

,ampa, lan Willen den Besten, Shiba K. Degenhart, Tashi Norbu, Def P, Stevan Fu, Thubten Cyatso, Sander
Tideman, e.a. / eindredactie & productie: Babeth M. VanLoo / bureauproductie: Marc Thelosen / assistentie:
Danidlle Suijk, Robert Kuppens

research: Renate Bergsma, Sakti Khedoe, Katia Ceelhoed

/

Wouthuijsen, Brigit Hillenius, Alexander Oey
van Es

/

montage: Chris Teerink

/

/

geluid:

Jac

muziek: Ceorge Schouten

Tsering jampa, lan Willem den Besten

/O

/

camera: Bernd

Vleeshouwers, jane Snijders, Martijn van Haalen, Leon

/

met dank aan: lnternational CamPaign for Tibet,

2ooE een BOS productie

De tocht van de olympische vlam heeft de kwestie China-Tibet de afgelopen maanden

Prc,est in Pa(Us

wereldwiid onder de aandacht gebracht. Vilftig jaar hoefde de Chinese regering zich a
nauweliiks te verantwoorden, maar door de protesten is de ziel van China blootgelegd. D7
documentaire De olympische vlam onder vuur toonl Tibetaanse demonstaties in Kathmandu,
Londen, Parijs en Amsterdam. Met een pro-China manifestatie maken Chinezen hun zienswijze duidelijk.
Een Chinese journalist begrijpt niet hoe westerlingen zich zand in de ogen laten strooien

door de Dalai Lama. Een non die twaalf faar in Tibet gevangen zat vanwege haar sympathie
voor de Dalai Lama, praat over men sen rechtensituatie in China en Tibet. De grootmoeder
van actrice Joanna Lumley was de eerste westerse vrouw die naar Tibet reisde. Lumley vertelt
over het boeddhistische grondbeginsel dat alles veranderlijk is en hoopt dat dit nu eindelilk
ook voor Tibet gaat gelden. De diverse betrokkenen maken de complexiteit van de situatie
duidelijk en de uiteenlopende stellingen begrijpelilk.
Beltine Yriesekoop

Tafelten niskampioene Bettine Vriesekoop komt al dertig jaar in China. Als journaliste woont
ze er nu sinds drie jaar. Vriesekoop verwerpt het kritiekloze denken van de meeste Chinezen,
maar bewondert tegelif k hun levenslust na alle ellende in de afgelopen eeuw. Als de

Olympische Spelen een succes worden, voorspelt ze meer vrijheid voor de Tibetanen.
Wanneer de protesten uit de hand lopen, vreest ze echter dat China het strenge regime zal
voortzetten.

din zG augustus WHAT THE BLEEP DO WE KNOW!I
23.35 uur, NED 2
erholi n g n og o nbekend,
zie onze website voot meer
h

informatie

Regie: Mark Vlcente, Betsy Chasse. William Arntz

/

Lengte: r09 min.

met: Marlee l\,4atlin, Elaine Hendrix, Robert Bailey jr., Armrn

Shimmerman, Barry Newman, John Ross Bowie, Larry Brandenberg, e.a. en rnet de wetenschappers: David Albert,
joseph Dispenza, Amit Goswami, lohn Hagel n, Stuart Hameroff, Dr. Miceal Ledwith, Daniel Monti, Adrew B.
Newberg, Candace Pert, Ramtha, Jeffrey Sat nover, Wi liam Ti ler, Fred Alan
Chasse

/

camera: I\4ark Vicente, Davld Bridges, Dan Ackerman

/

Woll / producers: William Arntz,

montage: Jonathan Shaw

/

Betsy

muziek: Christopher

/ eindredactie BOS: Babeth 14. Vanloo I @ 2oo4 Lord ofthe Wind Films
What the Bleep Do We Know!? ls een combinatie van documentaire, fictie, visuele effecten en
animaties. Nadat het dagelijkse, weinig inspirerende leven van Amanda (Marlee Matlin) uit
elkaar valt, komt ze in een wereld terecht die door wetenschappers wordt aangeduid als de
kwantum[sica. Chaotische gebeurtenissen en ontmoetingen leiden tot diepere, verborgen
kennis waarvan ze niet eens afi,vist. Amanda's ideeen over mannen, hoe haar relaties met
anderen zouden moeten zijn en hoe haar emoties haar werk beinvloeden blijken helemaal
Franke

niet werkelijk te bestaa n.
Morlee Matlin

Wanneer Amanda leert mee te gaan in de ervaringen overwint ze haar angsten, groeit haar
wilsheid en vindt ze de sleutel tot de grootste geheimen. Ze is niet langer slachtoffer van de
omstandigheden. De animaties en visuele effecten in de film worden gebruikt om te
benadrukken dat de moderne wetenschap de laatste jaren een enorme vooruitgang heeft
geboekt. De veertien topweten scha ppers en mystici in de film benadrukken de onderliggende
gedachte van de film, namelijk dat alles met elkaar verbonden is.

ugrL DE ECHTE WERKELIJKHETD OPSTAAN)
door Meino Zeillemaker

Over de film What The Bleep Do We Know?!
Sinds de opkomst van de moderne wetenschap en techniek zitten we oPgescheept met een
heel factueel, eenduidig en lineair begrip van de werkelijkheid. De quantum-mechanica,
nieuwe inzichten in de werking van de hersenen, de waa rnem ings psychologie en moderne
spirituele inzichten hebben dit begrip bijgesteld. Ook het boeddhisme heeft hieraan bijgedragen. Zegt de Hartsoetra niet: 'Vorm is leegte, leegte is vorm, leegte is niet anders dan vorm,
vorm is niet anders dan leegte'? Hoe er ook aan dit traditionele werkelijkheidsbeeld
geknabbeld wordt, bij de meeste mensen staat het nog recht overeind. Een paradigma van
eeuwen is een ingebouwd gewoontepatroon geworden en niet zo maar te veranderen. We betrappen onszelf allemaal keer op keer op het geloof in een schijnbaar eenduidige werkelijkheid.

Wetenschap en spiritualiteit verbonden
De makers van de film What The Bleep Do We Know?!hebben het plan opgevat om dit kwaad
te bestrijden door middel van een film, waarin ze wetenschap en spiritualiteit met elkaar
verbinden. We kennen deze verbinding door de Mind/Life conferenties waarin de Dalai Lama
bekende wetenschappers ontmoet om over de interface tussen spiritualiteit en wetenschap
te praten. ln What The Bleep kunnen we ons identificeren met de hoofdpersoon, de fotografe
Amanda, gespeeld door de Oscarwinnares Marlee Matlin (uit Children of a Lesser God). We
zien hoe ze een werkeli.lkheid waarneemt die duidelijk gekleurd is door haar verwachtingen,
emoties, verbeelding en gewoontepatronen. Langzamerhand wordt ze met een
onderliggende realiteit geconfronteerd die zich niet aan haar interne maatstaven wenst te
houden, zodat haar werkelijkheids beeld door de film heen wordt bijgesteld. Deze in de film
gesuggereerde onderliggende werkelijkheid wordt sterk bepaald door de kwantumflsica. Het
is waar dat de kwantumtheorie, door de oude axioma's van de wetenschap omver te gooien,
ook aan ons traditionele wereldbeeld morrelt. Maar het onzekerheid s principe van
Heisenberg, dat voor subatomaire deeltjes opgaat, wordt in de film wat al te gemakkelijk op

de waarnem ingswerkelijkheid geprojecteerd, zodat Amanda opeens met meerdere identieke ballen en ballenjongens geconfronteerd wordt die op verschillende plaatsen tegelijk blijken te zijn; een cinematografisch
bevredigend, maar inhoudelijk enigszins dubieus effect. En zo zijn q meer voorbeelden te noemen.

Spirituele fysici
film is een mengsel van speelfilmscdnes, interviews met wetenschappers en spirituele leraren, en animaties.
De makers beschouwen de geinterviewden als een koor in een klassieke tragedie dat het drama van Amanda
becom mentarieert. De wetenschappers zijn nogal spiritueel ingesteld, zoals de fsici William Tiller en Amit
Goswani, die allebei verbonden ziin aan het lnstitute of Noetic Studies, maar het zijn authentieke wetenschappers. Jammer dat er niet ruimer gekeken is bij de keuze van de mysticii spirituele leraren. De voornaamste
persoon hier is JZ Knight, die een zekere Ramtha, een verlichte spirit uit het oude Atlantis, channelt. Haar optreden is geen toeval, wanneer blijk dat de drie filmmakers, waarvan William Arntz het belangrijkste lijkt, lid zijn
van de Ramtha School of Enlightenment, evenals de meest optredende wetenschapper, ,loseph Dispenza.
En dan nog de bleep. Wanneer de censuur in Amerika een vloek wil wegwerken, zoals 'fuck', vervangen ze die
De

door een bliepje. Crapje van de filmmakers.
De BOS zendt deze ftlm uit omdat hij een relevanNe discussie oproept: kan moterie door mentale processen gestuurd
worden? Een vraag die in een aantal boeddhistische tradities oan de orde komt.

BOEDDHA !N ASSAM
Vanafr3 augustus wordt er in Reflecties een achttal korte documentaires uitgezonden over de geschiedenis en de
huidige situatie van het boeddhisme in Assam, in Noord-Oost lndia. Assam is een regio die slechts door een
smalle landstrook met de rest van lndia verbonden is. Het landschap wordt gedomineerd door de rivier de
Brahmaputra, de altijd aan de horizon aanwezige bergen en door uitgestrekte theeplantages. De bevolking is een
De hoofdmonnik van mengelmoes van etnische minderheden die vaak meer banden hebben met Tibet, China of Zuidoost-Azie dan met
de Dihong Singpho
centraal lndia. Het kastensysteem speelt er nauwelijks een rol maar de recente immigratie vanuit lndia en
Buddha Vihor
Bangladesh en het onafha n kelilkheid sstreven van een aantal van de minderheden maakt het een onrustig gebied
met bomaanslagen, stakingen, guerrillastrijders, een hardhandig leger en een verlammende, corrupte bureaucratie.
Assam heeft in de Vaishnavi's zijn eigen vorm van monastiek hindoeTsme dat door velen gezien wordt als
culturele hart van de assamese identiteit. Naast het hindoeisme is er een grote islamitische minderheid, zijn de
christeliike kerken uiterst actiefin het bekeren van de oorspronkelilk animistische bergvolken en vind je er
O
verspreid over de hele regio boeddhistische gemeenschappen.
ln tegenstelling tot wat velen zeggen is het boeddhisme nooit helemaal uit lndia verdwenen. Zo kom je in
Assam gemeenschappen tegen van de Baruah, Moq en Arakan die beweren, ondersteund door de orale traditie
De zuil van Asoka op en archeologische vondsten, dat hun Theravada-boedd hisme in een ononderbroken lijn teruggaat op de tijd van
het teffein ean de de Boeddha zelf. De andere boeddhistische gemeenschappen ziln oude en nieuwe migranten die zich tussen de
Khamyang Navajyoti
Buddha Vihor r4de en de r 9de eeuw in Assam gevestigd hebben. Ook vind je er nieuwe boeddhisten, volgelingen van
Ambedkhar, de lndiase staatsman die in de jaren vijftig de onaanraakbaren en de etnische minderheden opriep
om zich te bekeren tot het boeddhisme als een middel om zich te onttrekken aan het kastensysteem en etnische
discriminatie.
Fred Cales trok in het begin van dit jaar door Assam van tempel naar tempel en verzamelde verhalen over
weeshuizen, een pali-school in de jungle, een non met een gebedsruimte aan huis, monniken gespecialiseerd in
genezing en het voorspellen van de toekomst en tempels die zowel door hindoes, mohammedanen en
boeddhisten bezocht worden.
Retlecties: elke woensdog van 22.oo tot 23.oo uur, op radio 5.
Elke oflevering is binnen een paar uur na uitzending ook via onze wehsite te beluisteten.

RADIOPROGRAMMA REFLECTIES VERHUIST OP 5 SEPTEMBER
Het radioprogramma Reflecties gaat verhuizen. Met ingang van 6 september wordt het onderdeel van het
overkoepelende programma De Zevende Hemel, dat elke zaterdagmiddag wordt uitgezonden op radio 5.
Reflecties wordt uitgezonden tussen r5.oo en r6.oo uur.

woe 2 juli WERELDRELIGIES
- 23.OO u Een interview met Rend van Dijck die het

22.OO

REFLECTIES

JersUn Khondro
Rinpoche

boek Wereldreligies, eenheid in diversiteit
schreefover de overeenkomsten tussen de
grote religies. Ook in deze uitzending: een
gesprek met Jetsiin Khandro Rinpoche die als
een van de zeer weinige Tibetaanse vrouwen
de opleiding tot Rinpoche heeft kunnen
volgen en leiding geeft aan een klooster. Van
tg-22 juni bezocht zij Nederland, en sprak
over boeddhanatuu r.
Tenslotte Willem van der Put over de rol van
het boeddhisme bij het geestelijk herstel van
slachtoffers van de Rode Khmer in Cambodja.

|;on 6 juli

DE sHrNGoN PRTEsTER EN DE

22.30

BERGASCETEN
Het tweede deel van een gesprek met de
japanoloog Henny van der Veere over zijn
Shingon priesterschap en de relatie tusien de
Shingonschool en de Yamabushi, de bergasceten. Het eerste deel van dit gesprek over de leer en de rituele praktijk van de
Shingonschool - werd uitgezonden op 8 juni,
en is te beluisteren via onze website.

-

23.OO u

DE MIDDENWEG

Henny van der Veere

woe g juli THEMA BEWUSTZII N (herhaling)
22.OO - 23.OO u Het is intiem, dichtbij, vertrouwd en volkoREFLECTIES

Alon Walloce

zon
22.30
DE

M

Bjuli
23.oo

u

IDDENWEC

men va nzelfs prekend. Toch laat bewustzijn
zich moeilijk definidren. Het lijkt alsof wif het
hebben, of heeft het ons) ln dit programma
spreekt Jeanette Werkhoven met neurochirurg
Dr. John Wolbers, arts/psychiater Drs.
Richard Hees, psychiater en boeddhist Dr.
Herman Kief, psycholoog en boeddhistisch
leraar Dr. Han de Wit, en boeddhistisch
wetenschapper Dr. B. Alan Wallace.

TRADITION EEL VIETNAM EES
HUISCONCERT
Deel z van een huiskamerconcert door de
Vietnamese muzikant Quang, dat speciaal
gegeven werd voor de Boeddhistische
Omroep. De familie Nguyen Thanh Hung
stelde hun woonkamer beschikbaar en
meneer Nguyen trad op als tolk en begeleider.

een boeddhistisch klooster in Santa Fe, New
Mexico. Daar leidt ze projecten als het Upaya
gevangenisproject en een train ings programma voor boedd h istische sterven s begeleiding. Op dit moment bouwt Halifax aan een
New Mexico,
loon Holifax accommodatie in de bergen van
waar gasten een 'wilderness retreat'kunnen
volgen.

zon 20 juli DE FILOSOFIE VAN
22.30
DE

R

EFLECTIES

antropologe voordat ze zenleraar werd. Ze is
oprichter en abt van het Upaya Zen Centre,

IDDENWEC

M

I"C

woe
22.OO -

4 juli
23.OO u

REFLECTIES

zon 2l

juli

HET

ONUITSPREKELIJKE
Van z8 juli tot r augustus vindt een week over
zen en filosofie plaats, die georganiseerd
wordt door de stichting Filosofie Oost-West
en de lnternationale School voor
Wijsbegeerte. Fred Cales sprak met filosoof
Jan Bor over zijn boek Op de grens van het
denken - de fllosofe van het onuitsprekelijke.

LEADING LADIES, DEEL z (herhaling)
Een portret van Sharon Salzberg, ook wel 'the

Metta queen' genoemd. Een groot deel van
het jaar woont en werkt ze in New York en
inmiddels is ze een celebrity in de VS.

DE OOSTENWIND WAAIT NAAR HET

-

23.oo u WESTE N
Een gesprek met Henk Mak van Dijk over zijn
DE M IDDENWEC
boek De oostenwind waait naar het westen,
over een aantal zo goed als vergeten
Nederlands-lndische kla ssieke compon isten.
Enkelen lieten zich in het begin van de twintigste eeuw bij het componeren inspireren
door boeddhistische ideedn en cultuur-

22.30

uitingen.

woe 30 juli LEADING LADIES, DEEL 3 (herhaling)
22.OO - 23.OO U Karma Lekshe Tsomo groeide op in Hawaii,
RE

FLECT IE

S

maar stichtte in r 987 haar eigen klooster in
Dharamsala in lndia. Tegenwoordig is ze
hoogleraar aan de faculteit theologie in 5an
Diego.

Karma Lekshe Tsomo

zon 3 aug MIND BRAIN MINDFULNESS
22.30

woe 16 juli LEADING LADIES, DEEL t (herhaling)
22.OO - 23.OO u Een portret van Joan Halifax die werkte als

-

23.OO u

-

23.OO u

DE MIDDENWEC

RAD!O
vervolg pag 6

M

EDITATION RESEARCH (herhaling)

Een gesprek met Annie Speckens, hoogleraar
psychiatrie aan de Radboud Universiteit in
N if megen, die zich bezighoudt met het effect
van aa nd achts med itatie op depress ies.

U'OE 6 AUg TIBET-SPECIAL
2z.oo - 23.oo u Naar aanleiding van de aftrap van de
REFLEcTEs Olympische Spelen een special over de situatie in Tibet met sinoloog Henk Schulte
Nordholt, Celek Rinpoche en een anonieme
woordvoerder van de Oeigoeren, een andere
door China onderdruhe minderheid. Gelek
Rinpoche kreeg zijn geshe-opleiding in het
beroemde Drepung klooster in Tibet en
Gelek Rinpoche vluchtte in 1959 vanuit Lhasa naar lndia. Daar
werkte hil jarenlang voor All lndia Radio en
sprak met vele Tibetaanse vluchtelingen. Ook
maakte hil deel uit van de Tibetaanse regering in ballingschap. Schulte Nordholt is
sinoloog en zakenman en woont en werkt al
jaren in Beijing. Ondanks de tragische
geschiedenis van het verloop van de relatie
tussen Tibet en China ziet Schulte Nordholt
er tevens de kiem in van China's spirituele

woe 20 qug VEGETARISCH KOOKBOEK VAN LIDY
22.OO

-

23.OO u

REFLECTIES

zon 24 aug lT'S A BUDDHIST THING
22.10

-

23.oo

u

DE MIDDENWEC

zon 70 aug DE VUURBALLEN VAN DE MEKONG
- 23.OO u Een reportage over de mysterieuze vuurballen

23.oo

u

REFLECTIES

Arnoud Maitland

van de Mekong die elk jaar uit de rivier
opstilgen en waar honderddu izenden mensen
op af komen.

voe 27 aug
- 23.oo u

22.oo

REFLECTIES

-D a

TIIDSDRUK
Sinds zooo geeft Sietske de Haan workshops
en cursussen - tegenwoordig vanuit haar
eigen praktijk'Sense' in Groningen. Verder in
deze uitzending: Arnaud Maitland vertelt over
de positieve kracht van tijdsdruk en deel r
van de achtdelige serie Boeddha in Asmm,
over de geschiedenis en de huidige situatie

van het boeddhisme in Assam, in NoordOost lnd ia. (zie pagina 4)

zon
22.30

-

17

aug KRISTOFER SCHIPPER
zHUANG Zl (herhaling)

ontr.atl. .!nw.rhi.id
. naurice knegtel

(J

2".3o

-

23.OO u

OE MIDDENWEG

Een gesprek met Maurice Knegtel over zijn
recente boek Ontwaakte oanwezigheiti. Aan oe

hand van teksten van Chinese, Japanse en
Amerikaanse zenmeesters probeert hij de
essentie van zen in woorden te vatten, Verder
praat Agnes Sommer met Ton Lathouwers
over koanstudie binnen de cha'n-traditie en
deel 3 van de serie Boeddha in Assam. (zie
pagina 4)

Een van de onbekendere aspecten van het
trad itionele Tibetaanse kloosterleven werd
gevormd door de Dop-Dop, een aparte klasse

van monnik-soldaten en ordehandhavers.
Fred Cales sprak met Henk Blezer, tibetoloog
te Leiden, over zijn opvatting van de Dop-

OVER

De Zhuang Zhi is misschien wel de belang-

rijkste verzameling taoistische teksten uit het
oude China. Een gesprek met de vertaler en
sinoloog Kristofer Schipper.

H ET WAT, HOE EN WAARTOE VAN
ZEN

zon 3t aug DE DOP-DOP (herhaling)

23.OO u

DE MIDDENWEG

over de invroed van ziin boeocihistische

praktiik op zijn muzikale carridre. Shorter
speelt op rz luli op het North Sea lazz

woe 73 aug DE POSITIEVE KRACHT VAN

-

(herhaling)

Een interview met jazzlegende Wayne Sho!rcr

Fest iva l.

22.30

22.oo

Bij Us Thrls publicaties is een vegetarisch
kookboek verschenen dat niet alleen een
voorwoord van de leraar van Us Thrls, Tulku
Pema Wangyal bevat, maar ook tt5 recepten

voor complete maaltilden. Tevens een
gesprek met de filosoof Karel van der Leeuw
verbonden aan de faculteit der wifsbegeerte
Stupa van het van de Universiteit van Amsterdam en gastMounglang Khomti
docent bij filosofie Oost-West, die het werk
Buddhist Monastry
in Assdm van Mencius vertaalde, en deel z van de serie
Boeddha in Assam. (zie pagina 4)

ren aissa nce-

DE MIDDENWEG
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BOEDDHISTISCHE

OMROEP STICHTING
Programmablad voor Vrienden
van de BOS

DE DALAT LATUA VAN DICHTBIJ

IN HOU D

We kennen allemaal de Dalai Lama als geesteliik leider, en als schrijver van boeken als De kunst
van het geluk op het werk en De kracht van het mededogen. Maar hij heeft sinds de invasie van

Tibet

Tibet in r95o - of bevrilcling, zoals China het noemt - noodgedwongen ook een precaire politieke rol, die minstens net zo belangrijk is, en bijna altild onderbelicht blijft. ln de documentaire
3,4 The unwinking Gaze, die: de BOS uitzendt op donderdag 5 iuni, komt vooral dit politiek leiderKaye Miner nieuwe'cybernon' 4 scha p aan de orde.
r

televisie
Programma radio
Progra m m a

2

De Tibetaanse regio, inclusiefde naburige provincie Qinghai, is van cruciaal strategisch
belang voor China. De belangrilkste Chinese rivieren ontspringen er, het is een buffer met

rivaal lndia en er zitten rijke voorraden mineralen in de bodem.'De supermacht Chlna en de
Dalai Lama ziin een koorddans aan het uitvoeren die voor de wereld van enorm belang is,'
zegt oshua Dugdale, regisseur van The Unwinkrng Gaze, de documentaire waarin de Dalai
.f

Lama gedurende drie jaar van nabij gevolgd werd.

Word wokker met de VU
De week van z3 juni zal Bodhitv
geheel in het teken staar van een

bijzondere samenwerking met de
VU. Studenten van het vak oosterse filosofie zullen dan hun
essays op Bocihitv publiceren. Op
z3 juni wordt de week feestelijk
geopend met een bileenkomst op
de VU waarin drie boeddhisten uit
versch illende strom ingen hun
vis,e zurlen gever oo de begrlppen e'is geen ze f'. 'niets is
b

lijve

n

d en'het

leven is

Regisseur Dugdale: 'Dit is de eerste keer dat we begrilpen hoe de Chinese regering denkt,
omdat we zelf horen wat afgevaardigden van de Daiai Lama terugrapporteren. Het wordt
duidelijk dat het woord "vrijheid" door de Chinezen vertaald wordt met "onafhankelijkheid",
terwijl de Dalai Lama zijn verzoek om onafhankelijkheid al in de jaren tachtig ingetrokken
heeft.'

De Boedd ha van compassie
De Dalai Lama zit ln een uiterst lastige positie, vertelt Dugdale: 'Wii kennen de onderwerpen
en inspanningen niet waarmee de Dalai Lama dagelijks geconfronteerd wordt. Hii moet
trouw blilven aan de boeddhistische leer,66n blilven met zijn Tibetaanse achterban en toch
de Chinezen niet tegen zich in het harnas jagen. De Tibetanen zien hun leider als een mani'
festatie van de Boeddha van compassie. Zij kunnen de dreigende taal van de Chinezen niet
verenigen met hun verering voor de Dalai Lama. De wereld zou in brand staan als de Profeet
Mohammed zo scherp aangevallen werd als de Chinezen de Dalai Lama aanvailen.'

:ITYjltwwbodhitv.nr
Het enige wapen

Khandro
Rin poc h e

Lamo Khandro Rinpoche in
Nederland
Khandro Rinpoche is een meditatiemeester met moderne denkbeeld en. warm, toegankelijk en
direct. Maar vooral: ze is een
vrouw. Zeldzaam voor een
vooraanstaande Tibetaa nse le raa r.
Van r 9 t/m 22 juni in Amsterdam:
eer lezing er eer seminar. Zie
wwws ham bhala.n l/agenda

'Als de Dalai Lama niet op zo'r strikt moreel kompas zou varen en niet zo'n heldere.
vreedzame politiek zou volgen, dan was de Tibetaanse strijd al jaren geleden gewelddadig
geworden', aldus regisseur Dugdale.'Dit is iemand die dageliiks twee tot vier uur op
compassie mediteert. Vergevingsgezindheid is het enige wapen dat de Dalai Lama kar
hanteren tegenover een Chinees die een Tibetaan martelt in een gevangenis.
Vergevingsgezindheid is; ook de enige manier voor hem om zo positief te bliiven.' ln het
Duitse Bochum zei de Dalai Lama in mei zoo8: 'Dit moet de eeuw worden van vrede en
dialoog, de eeuw waarin kernwapens verdwijnen en de wereld gedemilitariseerd wordt.' Hij
vroeg de aanwezige Tibetanen geduldig en kalm te blijven onder de bezetting van Tibet door
China.

Drie dagen zonder knipperen
Detitel fhe Unwinking Gaze verwijsl naar de Boeddha, die voor zijn verlichting drie dagen
voor zich uit keek zonder met zijn ogen te knipperen. De Dalai Lama vertelt in de film:'Toen
ik Mao in r954 voor het eerst ontmoette, was ik ontzettend zenuwachtig. Nu ben ik ouder en
heb meer ervaring. Fundamenteel is de vraag: hoe eerlijk is China) We hebben niet veel tild
m

eer.'

Louwrien Wrlers
'The lJnwinking Caze' wordt uttgezonden op donderdag 51uni, om

22

50 uur op Ned z.

zon l Junt

'l2.oo uur, NED 2
herhaling zat q juni
'r

3.55 uur, NED 2

RON DETAFELG ESPREK G EWELD
Regie: Ceorge Schouten

/

met: Dolly Hayn, Henk Oosterling, Ahmed Marcouch, Maurice Knegtel (presentatie)

eindredactie: Babeth M. VanLoo

/

geluidr

Lengte: 3o min.

/

productie: Bircan Unlu

/

/

camera: Ynke Piersma, Gudo van Kalken, Remco Radstaat.

!(illem Muller / montage: Alexander Oey / lichtontwerp: Bernd Wouthuizen I @ 2oo7

een BOS productie

Rondetofelgesprek over boeddhisme en geweld in de Nederlondse
sqmenleving
Geweld op straat, in het verkeer en op internet, huiselijk geweld, verbaal geweld, zelfs in het
Nederlandse parlement, geweld op schoolpleinen en in sportkantines, geweld tegen hulpverleners op Oudejaarsnacht,'zinloos geweld', happy slapping... Geweld is een veelbesproken
fenomeen in de Nederlandse samenleving. Neemt het geweld in onze samenleving toe of
treedt het meer aan het licht omdat het de aandacht heeft van de medial Wat is de oorzaak
van het geweld) Ceweld heeft vaak een negatieve connotatie, heeft het ook een positieve
kantl Ceweld in Nederland is ook religieus geweld, fu ndamenta lisme. Wat hebben religie en
geweld met elkaar te maken) Het boeddhisme predikt 'ahimsa', wat 'niet kwetsen' betekent.
Welke bijdrage kan het boeddhisme leveren aan de actuele geweldsproblematiek)
Maurice Knegtel spreekt hierover met Ahmed Marcouch, hi,j werhe tien jaar lang bii de
Amsterdamse politie en is sinds april 2006 voorzitter bij stadsdeel Amsterdam Slotervaar!
met in zijn portefeuille onder andere veiligheid; Henk Oosterling, universitair hoofddocent
aan de Faculteit der Wijsbegeerte van de Erasmus Universiteit te Rotterdam en Dolly Hayn,
p sych oth era pe ute en boedd hist.

Maurice Knegtel,
Dolly Hayn,
Ahmed Mqrcouch,

Henk Oosterling

Maurice Knegtel

EXTRA UITZENDING

don 5 juni

22.50 UUr, NED 2
herhaling zat 7 juni
09.ro uur,

NED 2

TH E U NWIN KING GAZE
Regisseur/producentr loshua Dugdaie

/

met: H.H. the Dalai Lama

/

eindredactie: Babeth

Lengte: 73 min.
N,l. VanLoo / camera:

lonathan Jenkins, Scot Openshaw, Ben Christie, Dan Machen, James Orr, Ralf Orr / geluidr Tobi Lustigman, Dan
Weinberg / montage: Scot Openshaw / muziek: Simon West / met dank aan: The Private Office of His Holiness the
Daiai Lama

/O

Wbrlci in Visron

The Unwinking Caze is een uniek portret van Z.H. de Dalai Lama. De meeste documentaires
over de Tibetaanse leider richten zich op ziin spirituele rol, in The Unwinking Gaze komt

vooral zijn politiek leiderschap aan de orde. Terwijl de Olympische Spelen voor de deur staan
en Tibet volop in het nieuws is, toont deze film nieuwe beelden over de wereldwijd besproken kwestie. Regisseur.loshua Dugdale volgde de Dalai Lama drie.jaar lang van nabij. Zonder
veel restricties. Hij was aanwezig bij ontmoetingen die normaal niet gefilmd mogen worden.
De Dolai De film toont daardoor op unieke wijze hoe de Tibetaanse leider een delicaat evenwicht
Loma probeert te bereiken tussen zijn boeddhistische geloften en de nuchtere politiek die nodigjl
om China gunstig te stemmen. The tJnwinking 6aze neemt ons mee in de titanenstrijd val!
een van de grote spirituele en politieke figuren van deze tijd.

zon 15 Junt VROUWEN EN HET BOEDDHAPOTENTIEEL

I2,OO UUr, NED 2
herhaling zat zr juni
09.53 uur,

NED 2

Regie; BabethM.VanLoo

fmetTenzin Palmo,

Lengte:48min.

Dr. Karma Lekshe Tsomo, Dr. Phil. Thea Mohr, Bhikhuni

Dhammananda, Rinchen Khando Choegyai, Carola Roloff/ eindredactie/ producent: Babeth M. VanLoo
Jane Snijders

/

geluid: Maarten van de Voort

/

montage: Alexander Oey

I

/

camera:

@ 2oo7 een BOS produdie

Sinds jaren ondersteunt de Dalai Lama de positie van vrouwen binnen het boeddhisme en
dan met name boeddhistische nonnen die om dezelfde rechten en status vragen als
monniken. ln Hamburg werd hierover in zooT een grote conferentie georganiseerd met tientallen wetenschappers uit AziE, Europa, China, de VS en AustraliE en een groot aantal
nonnen uit de verschillende tradities. Vooraanstaande vrouwen uit diverse tradities deelden
hun mening en kennis over het belang van geli.jke rechten. Voor de Boeddha zelf stond het
buiten kijf dat binnen het boeddhisme vrouwen hetzelfde spirituele potentieel hebben en
recht hebben op dezelfde behandeling als mannen. De Dalai Lama is het daar mee eens.
Maar in Tibet, en ook in landen als Thailand en Birma zijn er nogal wat conservatieve
krachten die daar anders over denken. Volgens de Dalai Lama is het nu tijd dat ook zij deze
transformatie doormaken. Maar omdat hij slechts een bemiddelende rol binnen zijn eigen
traditie heeft, roept hij de leidinggevenden van andere boeddhistische tradities op spoedig
actie te ondernemen.

zon 7 Junt
22.30

-

23.Oo u

DE MIDDENWEC

KOANSTUDTE Brl JtUN ROSHT
ln de laatste les van de koanstudie bil Jiun
Roshi gaat leerling Agnes Sommer echt tijdens
een sesshin de sazenkamer in.
Vanzelfsprekend nadal ze netjes haar beurt
heeft afgewacht in de wachtkamer. Want het is
natuurlijk niet zo dat de meester altijd aan
huis komt. Participerende journalistiek!

Jiun

ico Tydeman in op een van zijn favoriete
titels'. Geweldloze Communicatie van de
N

Amerikaanse psycholoog Marshall

Waarom is het zo moeilijk om het goede te
doenl Freudianen hebben er wel een verklaring voor: onbewuste drijfveren verstoren
Marshall B. Rosenberg

Roshi

woe 4 juni BOEDDHISME OP DE MIDDELBARE
22.OO

-

23.OO u

REFLECTIES

zon E juni
22.30

-

23.oO u

DE I\,4IDDEN\qEC

Op het )eroen Bosch College in Den Bosch

ledereen kan boeddhabeelden verzamelen,
maar Rob Lindeman vergaart alleen unieke
exemplaren. Ooit heeft hij ze gekocht, maar
volgens hem zijn ze nooit zijn eigendom
geworden. H if heeft ze slechts in bruikleen
tot aan zi.in dood. Peter Meijwes praat met de
verzamelaar.
Verder: de column van Varamitra.

SHINGON IN LEIDEN

DE

15

M

Jun,

23.OO u
IDDENWEC

JrJ

BENr MU EN rK BEN IOU

Het onderricht van de Vietnamese zenleraar
en vredesactivist Thich Nhat Hanh inspireerde Bert Evens tot het schrijven van meditatieve liederen. Vanuit zijn ervaring als
jon geren begeleider diept Evens verschillende

taalvormen uit die ons dichter bij onszelf en
de ander kunnen brengen: de taal van de
stilte, de taal van de muziek, de taal van de
innerlijkheid. Marlous Lazal praat met hem.

woe 1E juni VIPASSANA EN EFT
- 23.OO U Vipassana maakt zichtbaar wat er gaande
REFLECTIES

De Leidse japanoloog Henny van der Veere
houdt zich niet alleen als onderzoeker en
docent bezig met het Japanse boeddhisme,
maar hi.j is ook pelgrim en ingewijd als monnik
in de esoterische Shingonschool. Fred Gales
vraagt hem hoe hij weten scha ppelijke studie
en beoefening met elkaar combineert.

woe fl juni BINNENSTEBUTTEN rN HET BtlBELS
- 23.OO U MUSEUM

22.OO

Boeddhiste Ka Yu in
het Bijbels Museum

zon
22.30

22.OO

Henny van der Veere

REFLECTIES

voortdurend het redelijk oppervlak. Maar hoe
ziet een zenboeddhist dat) Agnes Sommer in
gesprek met Ton Lathouwers.
Verder: de column van.lotika Hermsen.

scHooL

krifgen de leerlingen van 6 VWO les in
wereldreligies. Onlangs was het boeddhisme
aan de beurt. lnclusief meditatie in de klas,
want, zo zegt leraar Joost van lersel: 'Ze
moeten het ook aan der lijve ondervinden'.
Agnes Sommer maakte een reportage.
Varomitra

B.

Rosenberg.

Het Bijbels M useum in Amsterdam wil laten
zien dat religieuze tradities springlevend zijn
onder jongeren. De nadruk ligt op de positieve kanten van religie: vrijheid, energie en
de waarde van traditie. Onder de geportretteerde jongeren ziin twee boeddhisten:
Marissa (Thais) en Ka Yu (Chinees). ,eanette
Werkhoven praat met samensteller KIaas de
Jong, fotograaf Dellenbag en de boeddhistische meisjes.
Ceweldloosheid is een belangrijk uitgangspunt van de dharma, maar niet exclusief
boeddhistisch. ln de boekenrubriek gaat

is

in jezel( maar het vereist intensieve beoefe-

ning om je van bepaalde emoties te bevrijden. EFT is een techniek waarmee je emoties
sneller kunt transformeren en loslaten. De
combinatie van deze benaderingen staat nog
in de kinderschoenen, maar de eerste ervaringen ziin positief. leanette Werkhoven praat
met begeleiders Kees Hemerik en jan van der
M olen.
Sinds januari kan er zenmeditatie worden
beoefend in de dorpjes Paesens en
Moddergat aan de Friese Waddenzeedilk.
Menno Bijleveld neemt met begeleidster
Anshin Schr6der het curriculum door.
Anshin Schrbder Verder: de column van Lam Ngo.

zon

22 Junt BOEDDHISME EN WISKUNDE
- 23.oo u Twee Nederlanders zijn aan het begin van de
DE M IDDEN\)?EC 2oe eeuw belangrijk geweest voor de ontwikkeling van de wiskunde: Cerrit Mannoury en
Luitzen J. Brouwer. Vermoed wordt dat het
boeddhisme invloed heeft gehad op hun
denken. Zo ontwikkelde Brouwer het'intuitionisme', waarbij hij net als boeddhisten het
vervolg pog 4 belang van eerste-persoons-onderzoek

22.30

RADIO

benadrukt. leanette Werkhoven praat erover
met wiskundig historicus Gerard Alberts en
met wiskundige Henk Barendregt.

zon
22.30

29juni
- z3.oo u

DE MTDDENWEC

DE PANTER VAN CURAGAO
Earl Blijd (Willemstad, r96r) beoefent sinds
r979 Kung Fu/Wu Shu, een Chinese
gevechtsku nst met boeddhistische wortels.

Henk Barendrcgt

woe 25 juni THEMA: ZEN IN DE KUNST VAN HET
- 23.OO u BOOG SC H IETE N

22.OO

REFLECTIES

ZEN
in der Kunst
des Bogensch ieRtn

s

Eugen Herrigel
Der

ZEN

Het boek Zen in de kunst von het boogschieten
van de Duitse filosoof Eugen Herrigel, dat
voor het eerst verscheen in r949, is decennia
lang een van de populairste boeken over zen
in het Westen geweest. Het heeft veel navolging gekregen: meer dan zoo boeken met
titels vari€rend van Zen in de kunst van het
helpen lot de bestseller Zen en de kunst van
het motoronderhoud. Wat zijn de merites van
Herrigel in de ogen van een zenleraar en een

Onder ingewijden is hij bekend als'de Panter
van Curagao'. Op het hoogtepunt van ziin
carridre raake Blijd betrokken bij een ernstig
ongeval. Sinds zijn revalidatie richt hij zich
vooral op lesgeven. Menno Bijleveld praat
Eorl Blijd met hem.

boogschutterl
Verder: de column van Ron Sinnige

KAYE MINER NIEUWE'CYBERNON'
De functie van cybermonnik wordt vanaf deze maand niet meer alleen bekleed door Maurice

Knegtel. Ook eerwaarde Kaye Miner heeft zich bereid verklaard bezoekers van onze website
met advies en inzicht terzijde te staan.
Kaye Miner groeide op in Australi€. Ze volgde een opleiding in de bedrilfskunde en raakte op
longe leeftijd werkzaam als manager in de lT. ln r978 kwam ze voor het eerst in aanraking
met het boeddhisme en in het begin van de iaren tachtig begon ze zich steeds meer voorlt
Tibetaans boeddhisme te interesseren. Voordat ze in t99o tot non werd gewijd, heeft ze U
jarenlang les gehad van onder andere Z.H. de Dalai Lama en Lama Zopa Rinpoche. Daarna
Kave Miner heeft zii les gegeven in diverse Tibetaa n s-boeddh istische centra in Australid, Nepal en lndia.
ln r 999 kwam M iner op verzoek van Lama Zopa Rinpoche naar Nederland om leraar te
worden op het Maitreya lnstituut in Amsterdam. Zij heeft de gave mensen een spiegel voor
te houden door veel aansprekende voorbeelden en anekdotes - vaak uit haar eigen leven - te
gebruiken. Met kennis, inzicht en veel humor maakt ze boeddhistische ideedn helder en
actueel.

Hoe werkt het?
Via onze website kunt u aan de cybermonnik ofcybernon levensvragen stellen, en vragen die
spelen rond de boeddhistische beoefening. Uit de ingestuurde vragen worden er enkele
geselecteerd om uitvoerig op in te gaan, en vervolgens kunnen de bezoekers stemmen welke
vraag er beantwoordt wordt.

www.boedd histischeom roep. nl/cybermon ni k
COLOFON
R.docti.: Ton Moos,

Gct

joi

Mulder, Bobclh

M. VanLoo, Motija van d.r Waa (co1dinotic)Vormgaving: Sludio Josjc Pollmonn, Amstcrdam

Duk: Ruporo Amslcrdom
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HERDENKING EN BEVRIJDINC
Door eerwaarde Kaye Mlner

INHOUD
r
2
3, 4
4

Herden k ng en bevrijding

Programma te evisie
Programma rad io
Vers lag BU N-sym pos

iu m

Achterbandog s{

IBF F 2oo8
De BOS Achterbandag en het

lnternationaa Boedd histisch Film
Festrval komen er weer aan. Zet

vast het weekend van 4 en 5
oktober in uw agenda. Exacte tijd
en locatie volgen nog. Hou onze
websiie in de gaten !

De betekenis van 4 en 5 mei was mij onbekend, maar dat veranderde
snel toen ik in Nederlard kwam. M'n eerste herdenking op de Dam
in 2ooo maakte zo'n indruk op mij door het besef van de nauw-

keurigheid van Boeddha's leer dat die voor altijd in m'n geheugen
staat gegrift. Misschien was het de stilte in de stad, de klokken die
werden gelurd, de collectieve herdenking van de aanwezigen en oorlogsvetera nen zoals miin
vader, die bijdroegen aan mijn beleving van een met emoties geladen atmosfeer. Elke vezel in
mijn lichaam voelde zich verbonden, niet alleen met het leed in de Tweede Wereldoorlog, maar
ook met het leed uit het verleden, heden en toekomst.
lk kom uit Australi€. een land waar geen grote oorlogen zijn uitgevochten. Toch ben ik niet
gevrijwaard gebleven van oorlogen en de consequenties daarvan. De generatie van mijn ouders
heeft te maken gehad met de dreiging van een invasie door de Japanners. A1s r5-iar ge loog
m'n vader over z'n leeftijd en vocht in Nieuw-Cuinea en Borneo. Zijn vele zenuwinstortirgen,
terugkerende malaria, de tropische zweren, de nachtmerries en zijn chronische hartziekte zijn
voor onze familie onze persoonlijke herdenking geweest.
Samen met het appel van m'n vader dat zulke gebeurtenissen nooit meer mogen plaatsvinden,
en dat we menseliyke waarden als liefde en compassie moeten propageren, is dat van grote
invloed geweest op mijn leven.

We hebben een keuze
Ticket for Tibet op Bodhitv.nl
Op www.bodhitv.nl is een verslag
te zien van het festival Ticket for
Tlbet dat op zo aprii plaats vond
op de NDSM-werf rn Amsterdam.
Kijk naar interviews met acts en

ilil;''i"lil[;,,.i':"?""

n"'

aanwezig was met een enerverende ch illtest.

De campagne op televisie zegt: 'Op 4 mei herdenker we de slachtoffers van oor ogsgeweld. Op
5 mel vieren we onze vrijheid. Want vrijheid maak je met elkaar.'
Voor een boeddhistische non betekenen herdenking en bevrijding veel meer. Herdenking is niet

alleen herinneren. Het gaat om de vraag: Waarom gebeurt ditl Nelleke Noordervliet stelde rn
haar toespraak 'De ongrijpbaarheid van het kwaad' op 4 mei zoo5 de vraag hoe een mens, die
onder normale omstandigheden niet geneigd is tot crimireel gedrag in staat is uit'eigen vrije
wil een rol te gaan vervullen in een machinerie van haat en vernietiging.'Mij intrigeert dat
omslagpunt waarop een individu zijn keuze maakt. Het gaat om het begrip van de vier nobele
waarheden die de Boeddha leert. We hebben een keuze. Soms zijn die keuzes pijnlijk en
moeilijk om te maken. Soms maken we een verkeerde keuze uit onwetendheid, betrokkenheid
en woede en vanwege onze omstandigheden.

Vrijheid maak je met elkaar

Boeddhadag 2oo7

A Jae Ay

Boeddhadag op de nieuwmorkt
Op r7 mei wo'dt de veriaardag
van de boeddha gevierd met de
boeddhadag op de N ieuwmarkt
in Amsterdam. Om io.3o uur
begint de processie, gevolgd door
een ceremonie om tz.oo uur. De
rest van de middag is ingeruimd
voor een feestelijk programma.

Als boeddhist probeer ik vera ntwoordelijkheid te nemen voor mijn denkwijze en gedrag. De
noodzaak weerstand te bieden tegen verstoringen. Alert te zijn op het verkleinen en elimineren
van oorzaken die leiden tot haat, destructie en leed voor jezelf en anderen. lk probeer het, maar
ik maak ook fouten. De inspiratie voor deze poging is je bewust zijn van de andere helft van 4 en
5 mei: bevrijding. Bevrijding is ook een keuze, een gevolg. Het is wat ontstaat als het lijden en
alle oorzaken daarvan volledig zijn gedlirnineerd. 'Vrijheid maak je met elkaar' is een belangrijke
uitspraak. We hebben elkaar nodig om bevrijding te ervaren. We hebben een basis nodig van
berusting, liefde en compassie om vrijgevigheid te koesteren en te perfectioneren, morele zelfdiscipline, geduld, enthousiaste volharding, concentratle en wijsheid - de gronden die tot
verlichtin g leiden.

lk moedig iedereen aan om in mei deze'drang naar bevrijding'te ontwikkeien, het passievolle
hart voor alle wezens, en de wijsheid om volledig te begrijpen hoe dingen bestaan.
Kaye Miner zol met ingang van deze maand op de website von de BOS de functte van
cybermonnik br1 toerbeurt gaan bekleden met Maunce Knegtel.

zon 4 mer TUTU EN TINTIN IN TIBET

I2,OO U Ur, NED 2
herhaling zat to mei
09.53 uur,

NED 2

Regie George Schouten

Lengte: 30 min.

& Babeth M. VanLoo / met Z.H. de Dalai Lama, Bischop Tutu, Fanny Rodwell, Lodi Cyari,
camera: Bernd Wouthuysen

/ geluid: Martijn

fohn Ackerly, Tsering Jampa

/

muziek: George Schouten

productie en eindredactie Babeth M. VanLoo

/

/

van Haalen

I

monlage'. Chiel Aldershoff/

@ @ 2oo7 een BOS productie

Namens de lnternational Campaign for Tibet reikte De Dalai Lama 'The Light of Truth' prijs
2oo7 uit aan aartsbisschop Tutu voor het opkomen voor de rechten van onderdrukten in de
wereld en aan de auteur van Kuiqe voor zijn album "Tintin in Tibet". Deze uitgave heeft de
problematiek van het land bij een breder publiek bekendheid gegeven.

Aartsbisschop Tutu en ZH de Dolai Loma

<e F [l\r.n

<in'H=

Fanny Rodwell, de weduwe van Herg6, memoreert dat het voor haar en haar man een
enorme schok was om het bezette Tibet te zien. Nadien was duideliik dat de tragiek van de
Tibetanen in het album aan de orde moest komen. De Dalai Lama en bisschop Tutu verwoorden ieder op hun eigen uitgesproken manier de noodzaak de wereld te delen in plaats van te
overheersen. De Dalai Lama oppert dat de pro-Tibet strijd niet tegen China is gericht
Cerechtigheid voor Tibet zal uiteindelijk ook goed zijn voor China. De Chinese Uro"aur. nl
met open geest tegemoet worden getreden. Tutu is blij dat hij God niet is. Hij zou zijn haren
uit zijn hoofd trekken als hij zou zien hoe klunzig de mensheid in de weer is. 'Oorlog is
nutteloos, uiteindelifk moet je toch om de tafel gaan zitten en onderhandelen en concluderen: Waarom ziin we zo lang zo stom geweest.'

Uit: Kuifre in Tibet

zon 18 mei JE LEVEN WAARDEREN
'l2.oo

uur, NED 2
herhaling zat 24 mei

Lengte: 5o min.

Regie: Jurgen Gude in samenwerking met Jaap Verhoeven

Jaap Verhoeven/ eindredactie: Babeth M. Vanloo

/

/

camera en montage: ,urgen Cude

i

geluid en productie:

met: Mrs. Ekyo Maezumi, i,4imi l\,4aezumi, Shira Yoshimi

09.5O uur, NED 2 Maezumi, junyu Kuroda, Bernie Tetsugen Classman, Cenpo Roshi, Wendy Egyoku Nakao, Tenkei Coppens, Nico
Tydeman, Cerry Shishin Wick, Charles Tenshin Fletcher

/O

zoo8 een BOS productie

De ,lapanse zenmeester Taizan Maezumi Roshi (r93r-r995) was 66n van de grote pioniers die
het boeddhisme naar het Westen brachten. ln r956 kwam hij naar Los Angeles om daar de

Moezumi Roshi

lapanse gemeenschap te ondersteunen. Al gauw werd echter hi,i door jongeren van de
beatn ikgeneratie ontdekt als zenleraar. Hij wijdde zijn leven zonder enige terughoudend lSil
aan het doorgeven van de leer, en werd zo de grondlegger van de White Plum Asangha, dU
nu in Amerika en Europa uit vele kloosters en centra bestaat. Ook in Nederland is White
Plum vertegenwoord igd door het werk van onder meer Nico Tydeman van Zen Centrum
Amsterdam en Tenkei Coppens van Zen River in Uithuizen.
Meazumi Roshi stond bekend om het grote vertrouwen dat hij stelde in zijn leerlingen om
hun ware natuur te realiseren en hun eigen weg te vinden. Maar soms werd hij ook verguisd
om zijn overmatig drankgebruik. ln deze documentaire wordt niet alleen zijn werk als leraar
belicht door de soms zeer vermakelijke verhalen van ziin leerlingen, onder wie Bernie
Classman en Cenpo Roshi, maar ook vertellen zijn dochters en zijn vrouw persoonliike
verhalen over hoe zii nu zijn aanwezigheid en lessen nog steeds ervaren.

Mimi Maezumi

zon 4 met DE LIEFDE - 23.OO u HOSPICE IN

22.30

DE MIDDENWEC

EERSTE BOEDDHISTISCHE
NEDERLAND
Shambhala Rotterdam werkt aan de oprichting

van het eerste boeddhistische hospice in
Nederland. De in itiatiefnemers willen steryenden en hun naasten helpen om in waardigheid
te leren loslaten. De oprichting heeft heel wat
voeten in de aarde: goedkeuring en steun van
de overheid, samenwerking met de gezondheidszorg en fondsen voor de aankoop van
gebouw en inrichting. Om bekendheid te
geven aan het hospice werd op r 5 april de
ludy Leif
conferentie' Boeddhistische stervensbegeleiding' gehouden. Na een lezing door Judith Lief,
auteur van Making Friends With Death, werd er
gediscussieerd onder leiding van Jan Willem
Houthof. Een reportage van Jeanette

woe 74 me, vRTENDSCHAPPELTIK
- 23.OO U SAMENWERKEN DE BOEDDH ISTEN

22.02

REFLECTIES

een bijeenkomst met als thema vriendschappelijke samenwerking tussen de verschillende boeddhistische groeperingen.
Enigszins verbaasd over dit thema bezocht
Fred Gales de bijeen komst en sprak met
inleiders en orga nisatoren.
Naar aanleiding van het bij Asoka verschenen kadoboekje Thuiskomen bij jezelf - to8
lessen in mindfulness gaat Nico Tydeman in op
Jon Kabat-Zin

zon 1E mei

Werkhoven.

22.30

woe 7 met TICKET FOR TIBET
22.02

-

23.OO u

REFLECTIES

-

23.OO u

DE I.4IDDENWEC

Op zo april vond door de derde keer het
Ticket for Tibet festival plaats. Op het terrein
van de N DSM-werf in Amsterdam konden
bezoekers de hele dag terecht voor m uziek,
discussie, voetbal en Tibetaans eten. Er
waren optredens van Blof, Racoon en
Namgyal Lhamo. Het Forbidden Team - het
voetbalelftal van Tibet in ballingschap speelde tegen diverse Nederlandse teams.
Agnes Sommer doet verslag.
Bij het centrum van de VWBO in Amsterdam
werd in april een schrijftraining verzorgd door
twee Engelse boeddhisten: d ichter/sch rijver
Ananda (Stephen Parr) en componist/schrijver Manjusvara (David Keefe).
Zenmeester Juin Roshi onderricht Agnes
Sommer over het hoe en waarom van koans.
Zijn die nu bedoeld om aan te zetten tot een
andere benadering van de werkelijkheid of

Koning Fudo Myo,

caJ2oo na Christus,
@ Daigo-1i, Kyolo

22.30
DE

M

23.OO u

R E

FLECTIES

IDDENWEC

ERC

ln Bonn worden de komende maanden

esotherische en deels geheime karakter van
het shingonboeddhisme. Ferd 6ales bezocht
de tentoonstelling en sprak met een van de
organisatoren over het hoe en waarom ervan.
DE

Wat vanaf morgen
ons nog zal overkomen

-

wU weten het niet.

Voor vandaag lijkt dronkenschap
zeker wel verkieselijk!

I

BIG MIND

Wat is de waarde van de Big M ind workshops
van de Amerikaanse zenleraar Cenpo Roshi)
Ron Sinnige heeft zo zijn bedenkingen bij deze
'snelweg naar verlichting', zoals de methode
vaak wordt genoemd, maar liet zich door
instructrice lrdne Kyojo-Bakker overhalen een
sessie te ondergaan. Jacqueline Oskamp reisde
met Sinnige mee en doet verslag.

B

woe 21 met DE LAATSTE DAUWDRUPPEL OP
22.02 - 23.OO u LOTUSBLOEM

Verder: de column van Varamitra.

77 me, RON SINNIGE OVER

TEMPELSCHATTEN VAN DE HEILIGE

,f

herkansing lukken om eindelijk die koan op

zon

het werk van ,on Kabat-Zin.
Verder: les 8 uit de serie Koanstudie bij Jiun
Roshi en de column van Jotika Hermsen.

tempelschatten tentoongesteld uit een van
apans oudste boeddhistische kloosters.
Daigo-ji werd in 874 opgericht door Rigen
Daishi (grootmeester van de heilige schatten). Er zijn beelden, schilderingen, rituele
objecten, kamerschermen, kalligrafiedn en
manuscripten te zien. Die geven niet alleen
een indruk van duizend jaar Japanse geschiedenis maar verschaffen ook inzicht in het

om de benadering van een andere werkeli.jkheidl Agnes is er nog niet uit. Zal het in deze
lossen

Op r9 april organiseerde de BUN in Utrecht

Vipossanacentrum
G

ron ingen

RADIO
veruolg pag 4

De r8e eeuwse zenmonnik en dichter Ryokan
was een buitenbeentje. Hij schreef regelmatig
over drankgelagen en dames van plezier en
had de laatste jaren van zijn leven een innige
vriendschap met de non Teishin..lapanoloog
lvo Smits werkt aan een artikel over Ryokan
met als titel 'De laatste dauwdruppel op de
lotusbloem'. Marlous Lazal sprak met hem.
Verder: het curriculum van Vipassana
Centrum Croningen, les 9 uit de serie
Koanstudie bi.i Jiun Roshi en de column van
Lam Ngo.

zon 25 mer JOE BOWIE OVER KOSEN

RUFU
Trombonist
Bowie
werd
wereldbeJoseph
DE MIDDENWEC roemd met zijn band Defunkt. De bijbehorende leefstijl bracht hem aan de rand van de
afgrond, maar die zwarte bladzijde is
inmiddels omgeslagen:Joseph leeft nu met
zijn Nederlandse vrouw in Corinchem en
beoefent al bijna een kwart eeuw het nichirenboeddhisme. Zijn nieuwe band heet Kosen
Rufu, een lapanse boeddhistische term die
zoveel betekent als 'het verspreiden van ideaJoe Bovie len als compassie, liefde en educatie onder
alle mensen om werelvrede te ku n nen berei-

22.30

23.OO u

ken'.

woe 2E mei ARNAUD MAITLAND EN
- 2).OO u M IN D FU LN ESST RAIN IN G

22.02

REFLECTIES

Arnoud Maitland zal van r6 tot r8 mei bij het
Nyingma lnstituut in Amsterdam een driedaagse retraite begeleiden over'De wortels
van mindfulness'. Jeanette Werkhoven doet
verslag.
ln de Spaanse Alpujarras ligt het zencentrum
Jik6 An, dat deel uitmaakt van de Open Way

Zen Buddhist Community. Onder leiding van
de Franse leraar Shingan Francis Chauvet
worden er retraites, shiatzucu rs ussen en
Uilzicht eanuil yogaworkshops gegeven. Chauvet stichtte
zencentrum Jikd An ,lik6 An op aanwijzing van zijn Japanse leraar
H6gen Yamahata, die het centrum regelmatig

l!"ijl';ILjlili,T;: J;I#
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VERSLAG BUN-SYMPOSIUM
Vr i e n d sch o p p elijke sa m enw e rki n g
ln een Utrechts zalencentrum kwam op r9 april een veertigtal leden van de Boeddhistische
Unie Nederland bij elkaar om te praten over de eerste doelstelling van haar statuten: 'het
bevorderen van de vriend schappelijke samenwerking tussen de in Nederland werkzame
boeddhistische groeperingen,'en dat dan in de vorm van drie inleidingen gevolgd door een
plenaire

d

iscuss ie.

Voorzitter Varamitra maakte al in zijn inleiding duidelijk dat het niet ging om het bezweren
van onderlinge conflicten noch om het smeden van 66n grote boeddhistische'kerk', maar
om de vraag hoe de sangha's in al hun verscheidenheid toch gezamenliik een aantal Proil
ten kunnen ondersteunen, zoals een boeddhistische lagere school in Amsterdam, een v
hospice in Rotterdam en een universitaire opleiding tot boeddhistisch geestelijk verzorger.
Dat laatste is volgens hem een lakmoesproef voor samenwerking, omdat er ddn curriculum
moet worden samengesteld dat recht doet aan de inhoudeliike verschillen tussen de
sangha's zonder enig waardeoordeel te geven.
De twee andere inleiders, Josje Pollmann van Shambhala Centrum Amsterdam en Gertian
Mulder van de BOS en het Kanzeon Zen Centrum, wezen eroP dat samenwerking onmogeliik
is zonder zelfkennis en acceptatie van de ander en dat vriendschap niet alleen iets zoetsaPpigs is, maar dat de grootmoederlijke liefde uit de koans van de afgesneden vinger, de doorkliefde kat en de onverwachte klap er bij hoort.
ln de daaropvolgende discussie ging het over de rol van de BUN als bela ngen behartiger en
als gesprekspartner met de overheid en instellingen als bv woningbouwcorporaties. Dat lijkt
de BUN na al het grondwerk van de afgelopen jaren steeds beter te lukken, mede door het
unieke feit dat boeddhistisch Nederland in tegenstelling tot andere leven sovertu igingen
slechts 6dn koepelorgan isatie kent waarin allochtoon en autochtoon samenwerken. Voorwaar
een hoopvol le toekomst.
Fred 6ales

COLOFON
R.docti.: Ton Moos, Grfijon Muld.r, Babcrh
M. VonLoo, Matijn van dcr Woa (co6dinati.).
Vormgcting: Studio Jotjc Pollmann, Amst rdam
Dtuk: Ruporc Amst.rdam
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35 KTKKERS rN EEN RUDENDE KRIJTWAGEN

van de BOS

Regelmatig wordt mij als voorzitter van de BUN gevraagd wat voor soort organisatie de BUN
is. Velen gaan er gemakshalve van uit dat wij de boeddhistische variant zijn van de Raad van

INHOUD
35 kikkers in een rijdende
kru iwagen

I

Programma televis re
Programma rad io
Lou Reed en het geheim van het
universum

3

2

Kerken in Nederland. Niets is minder w'aar. De BUN is een vereniging van 35 autonome boeddhistische gemeenschappen van een heel divers pluimage. De ledenraad is het hoogste beleidsbepaiende orgaan en niet de voorzittr:r noch het bestuur. lk gebruik vaak het beeld van de 35
kikkers in een rijdende kruiwagen. Hoe houd je ze allemaal op een lijn, zodat we dezelfde kant
op blijven gaan, zonder dat een van de kikkers uit de kruiwagen springt. 'Op basis van vriendschappelijke samenwerking,'zoals het letterlijk in de eerste doelstelling van de statuten
beschreven staat.

Vriendelijkheid als een van de positieve geestestoesta nden is een fundamentele waarde in het
boeddhisme.

Serieus werk
De BUN is dus een prima werkplaats onr deze waarde met elkaar te beoefenen. Dat het niet
vanzelfgaat heeft de geschiedenis ons regelmatig getoond. Ook de BUN heeft haar kinderziektes gehad en wordt nu, na 30 jaar, angzaamaan volwassen. Dus hoogste tijd om het thema van
vriendschappelijke samenwerking bij der kop te pakken. En er serieus werk van te gaan maken.
M ettavihat)
H erd enkin g Mettavih o ri
Veranderingen volgens de leer van de Boeddha komen tot stand van binnenuit en kunnen niet
jaar
Op z5 maart was het r
van bu iten af opgelegd ofafgedwongen worden. Het vraagt dus de toewijding en inzet van alle
geleden dat eerwaa rde
leden om tot ciie vriendschappelijke sarnenwerking te komen. Het bestuur kan ciaar slechts een
Mettaviha rl overleed. Een korte
voorzet voor geven en een voorbeeld zi,n voor haar leden.
docu mentaire over Melravihar,

gemaakr door Jaap Ve.hoeven, is
te zien via onze website. Bekijk de
film op:
www. boedd histischeomroep. nl/

mettavihari

Sprookjes in mijn hoofd
ln mijn eigen beoefening om een vriendelijker mens te worden gebruik ik de zes saraniyadhamma's uit de theravada traditie als leidraad in mijn dagelijks leven. Dat ik daar regelmatig
nog in te kort schiet, ook als voorzitter l,an de BUN, wil ik niet ontkennen. Het is een lange en
moeizame weg om een waarachtig vriendelijk mens te worden. Ook ik heb zo mijn eigen vooren afkeuren. Ook ik heb nog voldoende sprookjes in mijn hoofd over hoe mooi de wereld er uit
zou zten als iedereen maar handelde zoals ik dat wenselijk vind. Door hier met aandacht en
vriendelijkheid aan te werken wordt het voorzitterschap van de BUN voor mij een integraal
onderdeel van mijn beoefening. Om u een inkijkje te geven in wat mijn aandachtspunten zrln
geef ik hieronder een korte samenvattinil van de zes saraniya'dhamma's:

t

-

Metta-kayakamma, vriendelijk handelen: sanghaleden geven blilk van vriendelijkheid en

goede wilten aanzien van collega's, zakenpartners en medesanghaleden
z

-

Metta-vacikamma, vriendeli)k spreken: ieder informeert de anderen over wat heilzaam is,

geeft onderricht en advies met een hart vol goede wil
3

for Tibet zooS - festivol
Op zo april barst het festival
Ticket for Tibet weer los op de
Ticket

DSM-werf in AmsterdamNoord. Dit a les ter behoud en
promotie van de Tibeta a n se
cultuur. Met acts als Blol
Racoon, Osdorp Posse en Wende
Sn ijders Ook de BOS en
bodhitv.nl zu lLe n aanwezig zijn.
I n fo : www.ticketforti bet.com
N

-

Metto-manokamma, vriendelilk denken: ieder stelt zich welwillend op en bedenkt hoe hij de

anderen van dienst kan ziln

4 - Sadharana-boghi, delen van gewin: ir:der deelt alle op de juiste wijze verworyen opbrengsten
met de anderen
5 - Sila-samannata, morele harmonie: ieder handhaaft deugdzaam gedrag, houdt zich aan de
regels en voorschriften van de sangha
6 - Ditti-sam anatta, harmonische visie: ieder respecteert en erkent de opvattingen van de
anderen.
lk daag iedereen uit om bovenstaande aandachtspunten ter harte te nemen zodat we niet alleen
binnen de BUN maar ook voor de rest van de wereld een lichtend voorbeeld kunnen zijn van
vriendelijkheid en harmonie.
Va ro
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optil BHUTAN, GEBOORTE VAN EEN DEMOCRATIE

24.14 uur, NED 2

/

koning: Jigme Singye Wangchuck

eindredactie: Babeth M. VanLoo

camera: Pierre Boffety

/ geluid:

/

met o.a.: De

Laurent lMalan

/

5e

Lengte:5zmin.

koning van Bhutan: iigme Khesar Namgyel Wangchuck, de 4de

Regie/productie: Frdddric Compain

/

geproduceerd door: Jean Pierre Devorsine

montage: Eulalie Korenfeld

/

muziek: Pierre Lemarchand

/

/

met dank

aan: Shechen Rabjam Rinpoche, Khenpo Guendun Rinchen, de nonnen van Sissinang, Fran5oise Pommarel, Tom

/ O 2oo8 Via Decouvertes & BOS
Het boeddhistische koninkrijk Bhutan, verborgen in het hart van het H imalayagebergte,
bereidt zich er op voor om een parlementaire democratie te worden. Opmerkeliik genoeg is
het de koning zelf die dit proces heeft aangezwengeld. Op z4 maart vonden er voor het eerst
verkiezingen plaats in dit land met maar Too.ooo inwoners.
Maar eerst leerden de Bhutanen door middel van een testverkiezing hoe een democratie
werh, en wat het precies is. Wat vinden ze er van) Hoe zien ze de toekomst van hun landl
Wat hopen ze en wat verwachten zel En hoe blilven de unieke Bhutaanse cultuur en traditie
die doordesemd zijn van het boeddhisme behoudenl En de belangriikste vraag: waar is een
democratie goed voorl ln een land waar de koning op handen gedragen wordt en de bevolking niet zelf staat te springen om een parlementaire democratie is dit geen overbodige vrqag.
De documentaire toont een wereld in verandering, in een land dat lange tild afgeslotln i]
de buitenwereld, met een koning die van mening is dat het 'Bruto Nationaal Celuk belangrijker is dan het Bruto Nationaal Product.'
Derksen.

Op pod me, de stemmachine

Familie in thuton

zon 6 optil DOORN IN HET HART
l2.oo uur,

NED 2

herhaling zat tz april
09.53 u ur,

NED 2

Nico Tydeman op Terschelling

Regie: Ceorge Schouten

Wouthuljsen

/ geluid:

/ mel Nico Tydeman / eindredactie/productie:

[,4arti,n van Haalen

/

Lengte: 3o min.
Babeth M. VanLoo

/

camera; Bernd

montage: Chiel Aldershoff/ muziek: Amacio Prada, George Schouten

Dolend door erndeloos vlakke landschappen belicht zenleraar Nico Tydeman levensvragen.
Onvermijdelijk komt de dood ter sprake en hoe die ons aan het leven doet hechten. Tydeman
verdiept zich sinds de jaren '7o in het zenboeddhisme en vindt daarnaast inspiratie bij de
mystici. Centrale vraag: 'Hoe de ongrijpbare verga n kelijkheid te levenl' Het begrip sunyata
staat centraal in Tydeman's filosofie. Het in het nu te leven en de dingen zien zoals ze ziin,
niet zoals we die denken. Door het'niet weten' te koesteren ontstaat liefde voor de
wonderen van het bestaan - inclusief alle verschrikkingen. Tydeman citeert de Boeddha die
zeg| dat wij mensen vaak rondspartelen als vissen in te weinig water, doordat we het idee
hebben dat lichaam en geest ons eigendom zijn. Die drang naar bezit is als een doorn irlt
hart. Op zijn schijnbaar doelloze zwerftocht doet Tydeman hoopvolle uitspraken door opE
bevrildende kracht van twijfel te wijzen. Twijfel aan de leraar, de leer, de Boeddha, of de zin
van alles. Pas dan ontstaat werkelijk inzicht. Kleine twijfel... kleine verlichting, grote twilfel...
grote verlichting en geen twijfel... geen verlichting.

zon 20 april BOEDDH ISM E ZON DER GELOOF

'l2.oo u ur, NED 2
herhaling zat zG april
09.53 uur,

NED

/

@ 2oo7 een BOS productie

Regie: Jurgen Gude; co-regie Jaap Verhoeven

/

met: Stephen Batchelor en Martine Batchelor

Lengte: 30 min.

/

eindredactie: Babeth

/ geluid en produktie: laap Verhoeven / O 2oo8 een BOS productie
2 Stephen en Martine Batchelor hadden al een uitgebreide staat van dienst in het boeddhisme
toen zil elkaar in r98r ontmoetten in het klooster van meester Kusan in Zuid-Korea. Na de
dood van hun leraar besloten ze hun pij afte leggen en te trouwen alvorens terug te keren
naar Engeland. Tegenwoordig wonen ze in de Franse Aquitaine met hun kat Felix, van waaruit
ze samen over de hele wereld reizen om vipassana-retraites te begeleiden. Stephen (t953) is
M. VanLoo

/

camera/montage: Jurgen Cude

daarnaast vooral bekend als schrijver. ln zijn bestseller 'Boeddhisme zonder geloof herinnert
hij ons er aan dat de Boeddha geen mysticus was. Volgens hem is wat de Boeddha leerde
niet iets waarin we moeten geloven, maar iets wat we kunnen doen. Stephen benadruh dat
Boeddha een mens was; wat zou hij er van denken als hij de grote gouden beelden zou zien
die hem verbeeldenl Martine en Stephen zien als de grote kracht van de boeddhistische
tradities dat deze zo veranderlijk zijn, en dat er steeds nieuwe uitdrukkingen worden gevonden die op de een of andere manier aansluiten bij de vragen die leven in verschillende
culturen, en in verschillende mensen. 'Er zijn geen vaste regels voor compassie.'

april
22.02 - 23.oo u
woe 2

REFLEcflEs

ln het Tropenmuseum is de permanente
tentoonstelling'Rondom lndia' geopend. Deze
maakt de rijkdom aan culturen in en rondom
lndia zichtbaar. Zo is er een boeddhistisch
altaar te zien, speciaal gemaakt door kunstenaars uit Bhutan..leanette Werkhoven sprak
met conservator Ben Meulenbeld.
Ton Kamphof is al lang actief in de vredesbeweging. Deze interesse en zijn verlangen naar
spiritualiteit dreven hem in de armen van
Thich Nath Hanh, over wie hij een boek

Itfedrdr:gen

is zonder

gft!zeI
Zild

,RoNDOM tNDtA' tN TROPENMUSEUM

rirr

zon B qptil INTERVIEW MET LOU
22,30

-

DE I\4IDDENWEC

woe 16 april JAPANS BLOEMSCHTKKEN
- 23.OO u SHAMBHALA

DE

-

23.OO u
IDDENWEC

IU

Santi Asoke is een Thaise hervormingsbeweging waarvan de leden zich houden aan
strihe leefregels.Ze zi)n vegetari€r en geheelonthouder, gaan gekleed in traditionele
boerenkleding en leven in commune-achtige
dorpen op het platteland. Door hun kritiek op
onrecht komen ze regelmatig in aanvaring
met het establishment. Fred Gales bezocht
hun grote jaarlijkse bijeenkomst in Nakhon

Santi Asoke Sawan.

volEeltnlen in hun

tvniltiuwe

tenue

Verder: de column van Varamitra.

woe g april SHAMBHALA EN ORGANISATIE- 23,OO U CULTUUR

22.02

REFLECTIES

--rrBBylrK*
C H O P RA
BOEDDHA

Yvonne Burger aanvaardde onlangs de leerstoel Organ isatiecu ltuu r, communicatie en
leiderschap aan de Vrije Universiteit. Tijdens
haar oratie sprak zil over een belangrijke inspiratiebron: Shambhala.
Naar aanleiding van het bezoek van Deepak
Chopra aan Nederland buigt Nico Tydeman
zich over zijn meest recente boek, Boeddha, de
weg noar verlichting.
ln het zuiden van Vietnam trekken de Hoa
Hao de jungle in om geneeskrachtige kruiden
te verzamelen, die ze vervolgens gratis ter
beschikking stellen. Zij beschouwen dit als een
wezenlifk onderdeel van het streven naar
verlichting.
Verder: de column van Varamitra.

BrJ

22.02

REFLECTIES

Kado bloemsierkunst

zon 6 april SANTI ASOKE IN THAILAND
22.30

REED

ln januari van dit jaar voerde Rob
Hogendoorn in het Rubin Museum in New
York een uitvoerig gesprek met rocklegende
Lou Reed.
lnterview door Rob Hogendoorn en samenstelling door Marlous Laza L
(Zie ook achterpagina)

Lou Reed in gesprek
met Rab Hogendoorn

schreef: Mededogen is zonder grenzen.

ln Vietnam is de belangstelling voor traditionele geneeskunst groot. Kennis over kruiden
werd eeuwenlang mondel in g overgedragen.
Tegenwoord ig krijgen trad itionele genezers
hun opleiding aan de universiteit. Peter
Meijwes was in Vietnam en maakte een serie
van vier afleveringen.
Verder: de column van Lam Ngo.

23.OO u

Bi.j Shambhala Arnhem werd een workshop
gegeven over Kado, de Japanse bloemsierkunst. Kado behoort tot de zenkunsten die
Ch6gyam Trungpa in de Shambhalameditatiepra ktijk integreerde.
ln haar derde persoonlijke onderhoud vraag
Agnes Sommer aan Ton Lathouwers om een
boeddhistisch recept om haar kinderen
fatsoen lijk op te voeden.
Door het veelvuldig verzamelen van kruiden
in Vietnam dreigt de jungle te worden leeggeroofd. Hoa Hao landeigenaren stellen gratis
land ter beschikking aan hun gemeenschap
om er medicinale planten te verbouwen.
Verder: de column van Jotika Hermsen.

zon 20 aptil OPLEIDING BOEDDHISTISCH

-

23.oo u cEESTELTJK VERZORGER
DE MIDDENWEG Ceestelijk verzorgers in gevangenissen en
huizen van bewaring moeten van het
Ministerie van Justitie een universitair
diploma kunnen overleggen. Nu imams een
opleiding krijgen aan de VU en humanistische raadslieden aan de Universiteit voor
Humanistiek, wordt de vraag naar een boedd h istische opleiding prangender. Agnes
Sommer praat erover met Varamitra (BUN),
Caroline Hissink
Carolien H issink (boeddhistisch geestelijk
vezorget), Andrd van der Braak (curriculum
commissie) en Thea Bogers (Hoofd Dienst
Geestelijke Verzorging, M in isterie van

22.30

,fustitie).

woe

2j apfil

22.02

-

23.OO u

REFLECTIES

OPLADEN TIJDENS HET WERK
Het Nyingma lnstituut biedt sinds kort een
training aan onder de titel 'Stressp reventie,

opladen tijdens je werk'. Deelnemers leren
herkennen hoe ze tijdens het werk stress
opbouwen en hoe ze toch effectief kunnen
blijven fu nctioneren.
Wat Buddha Antwerp is een theravadaboeddhistische tempel van het Dhammakaya
Cenootschap, een Thaise hervormingsbewevervolg pag 4 ging die een eeuw geleden werd opgericht.

RADIO

Zuster Rosalie

Fred Gales bezocht de tempel en vroeg naar
het doel en de activiteiten.
ln Tan Hiep in de Mekongdelta ligt het
ziekenhuis van zuster Rosalie, een katholieke
non die gebruik maakt van door de Hoa Hao
geproduceerde geneesmiddelen. Haar pati6nten reizen soms honderden kilometers voor
een gratis behandeling.
Verder: de column van Lam Ngo.

beschouwt ze als onlosmakelijk verbonden
met haar boeddhistische training.

zon 27 aPril cHRrsrELrf KE PRIIS VOOR
22.30

-

23.OO u

DE MIDDENV/EG

woe 23 aPfil PORTRET TINEKE BOUMA
22.02 - 21.OO u Tineke Bouma uit Groningen is beeldend
kunstenares. Bij Galerie Phoebus in
Rotterdam zijn schilderijen van haar hand te
zien. Haar werk wordt bewonderd door veel
medeku n stenaars, maar is bij het grote
publiek nog nauwelijks bekend. Onlangs was
Bouma een half jaar in retraite bij haar leraar
Werk van Sogyal Rinpoche. Direct na de opening van
Tineke Eoumo
haar expositie vertrok zij opnieuw voor een
half jaar naar Lerab Ling. Haar werk
REFLECTIES

fln

Beeld uit de korte
'ln den beginne',

van Pat van Boeckel

BOEDDHISTISCHE FILM
Pat van Boeckel is documentaire filmmaker

en leerling van Ton Lathouwers. Onlangs
won hij de eerste Vermeulen Brauckman
Kunstprijs, bedoeld om kunstenaars te
stimuleren tot werk met een religieus thema.
Van Boeckel ontving de prijs voor een videofilmpje van 3 minuten dat eindigt met een
tekst van de Boeddha.
onlangs vond bil de Mahabodhitempel in
lndia een mysterieuze gebeurtenis plaats:
een vierentachtigja rige non uit Bhutan ging
in vlammen op terwijl ze mediteerde nabii-de
DodhrDoom. De potttte vermoeooe a"n .f
moordpoging maar vond geen enkele
concrete aanwijzing. Marlous Lazal sprak ter
plekke met ooggetuigen.
Verder: de column van Ron Sinnige.

LOU REED EN HET GEHEIM VAN HET UNIVERSUM

janua van dit jaar voerde Rob Hogendoorn in het Rubin Museum in New York een
uitvoerig gesprek met rccklegende Lou Reed.
Dit publieke interview vond plaats in het kader van een serie lezingen en manifestaties van
het op boeddhistische kunst gerichte museum, die de titel 'Brainwave' meekregen
ln de jaren '6o richtte Lou Reed samen met onder meer John Cale de Velvet Underground
op. Na het uiteenvallen van deze groep groeide Reed dankzii albums als Transformer, en
Coney tsland Baby uil tot een van de grootste rocklegenden van de twintigste eeuw. Hoev[
Reed bij sommigen nog steeds vooral bekend staat om ziin drugsgebruik in de iaren '7oJ
beoefent hij al dertig jaar tai-chi en sinds enkele jaren boeddhistische meditatie. Tildens de
ontmoeting in het Rubin Museum maakte het publiek niet alleen voor het eerst kennis met
zijn laatste album Hudson River Wind Meditations, maar ook met een aantal andere composities van Reed die door boeddhistische meditatie geinspireerd ziin.
Het gespreksonderwerp was 'muziek, meditatie en de plasticiteit van het brein,' maar Lou
ln

\
Lou Reed

zeer tegen zi.jn gewoonte in - ook rechtstreeks antwoord op vragen uit
het publiek over de rol die zijn eigen ervaring met boeddhistische meditatie en tai-chi in deze
composities speelt. Daarnaast vertelde hil over ziin boeddhistische leraar Yongey Mingyur
Rinpoche, een jonge Tibetaanse lama uit de Karma Kagyu traditie. Mingyur Rinpoche zelf
nam als proefpersoon deel aan het onderzoek van neu roweten schapper Richard Davidson
naar de effecten van meditatie op het brein en schreef mede op basis van die ervaring The
Reed gaf die avond

-

Joy of Living tJnlockingThe Secret q Science Of Happiness.
Tijdens het gesprek in het Rubin Museum bleek dat Reed

zelf geen groot liefhebber van
wetenschap - op uitnodigin g van ziin leraar best zou willen meewerken aan een vergelijkbaar
onderzoek naar het effect van muziek op onze stemming, op voorwaarde dat Mingyur
Rinpoche 'the secret ofthe universe' met hem zou delen...
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OMROEP STICHTING

Op z4 maart zijn er porlementaire verkiezingen in Bhutan. De documentoire'Bhutan,
Ceboorte von een democratie', over aleze historische verkiezingen is te zien bij de BOS op
woensdog z april, om 23.20 uur op Nederland z.

Program mablad voor Vrienden
van de BOS

IN HOU D
Het experiment
Programma te evis ie
Programma rad io
Du ngen s Dharma

B.u'N'
BUN Symposium

I

was eens een koning die niet meer wilde regeren. Hij woonde in een prachtig land met veel
) bergen, en zijn onderdanen waren gelukkig. Ze hielden heei erg veel van hem omdat hij zo'n
4 goede koning was. Maar hij was ook een erg wijze koning, er hij zagin dat zijn onderdanen
voorzlchzelf moesten eren beslissen en dat het het beste voor ze was als hij zou aftreden
zodat ze op eigen benen konden staan. Tot zover het sprookje. Maar het land bestaat echt, en
het heet Bhutan. Cedurende eeuwen heeft het zich afgesloten van de buitenwereld, maar de
laatste jaren is het sterk aan het veranderen. ln deze enige nog autonome boeddhistische
monarchie ter wereld vindt een experiment plaats: het verlichte koningschap geeft alle macht
uit handen, en maakt uit eigen beweging plaats voor een parlementaire democratie. Deze
maand, op 24 maart, zijn er voor het eerst in de geschiedenis van Bhutan pa rlementsverkiezingen, en dat in een land dat een fractie kleiner is dan Nederland, voornamelijk uit bergen
bestaat en maar ongeveer Too.ooo inw,cnders heeft.
2

Op zaterdag r9 april zoo8 vindt
in Utrecht het voo rja a rsove rleg
van de BUN plaats, voorafgegaan
door een symposium met het
thema'Vriendschappelijke
samenwerking'.
Van to.3o uur tot r j.oo uur,
Za encentrum Utrecht Zu id.
toegang: ro euro. De algemene
ledenvergaderin g begint daarna,
om 14.oo uur. Meer informatie op
www. boedd hisme.n I (kilk onder

'3*''t

HET EXPERIMENT
Er

Een kadootje
zou verwachten dat de bevolking het invoeren var de democratie zou toejuichen, maar dat
blijkt in de praktijk niet helemaal het geval. De gemiddelde Bhutanees heeft een groot vertrouwen
in koning Wangchuk, die als een verlicht heerser het land aitiid heeft algeschermd voor Suitenlandse rnvloeden, maar daarbij we behoedzaam moderniseerde, en het belang van de bevolking
in de gaten hield. Onder zijn bewind is ook de term 'Bruto Nationaal Celuk'gelanceerd, door
Minister Lyonpo Jigmi Y Thinley, die nu overigens kandidaat is voor het premierschap. De konlng
is z6 populair dat de mensen vinden dat de koning ze eigeniijk een kadootje heeft gegeven in de
vorm van de verkiezingen. Maar ze vragen zich we af waarom: 'We ziln toch al democratisch
genoegl' En daar is wat voor te zeggen: het lokale bestuur is goed georganiseerd, er is veel
inspraak, en bovendien kent het land een matrilineair verwa ntscha pssysteem. Kinderen krijgen de
naam van de moeder, en nog be angrijkerr: er{baar goed zoals landbouwgrond wordt via de
vrouwelijke lijn overerfd. Daardoor hebbr:n Bhutanese vrouwen traditioneel een sterke economische positie, en zijn mannen en vrouwen veel gelijkwaardiger dan in de omringende landen.

Je

Oefening baart kunst
Er zijn twee 'grote' wegen in Bhutan: eerrtje horizontaal en
eentje verticaal, ailebei dwars door het land heen. Langs deze
hoofdaders ziln vorig jaar de stemmachines voor het eerst

door het land gesleept voor oefenverkie:zin gen, georganiseerd
om de bevolking niet helemaal o nvoorb,:reid heid de demoTicket

for Tibet zooS

Schrijf het nu vast in uw agenda:
H et festival Ticket for Tibet komt
er weer aan. Op zo april kunt u
kijken naar bands, theatermakers
en cabaretlers op de N DSM-werf
in Amsterdam. Dit alles ter
behoud en promotie van de
Tibetaanse cultuur. Ook de BOS
zal aanwezig zijn. Hou
www.ticketfortibet.com i n de
gaten voor meer inform atie.

cratie in te sturen. Trouw gingen de Bhutanezen (de koning had het immers gevraagd) naar het
stemkantoor. Behalve de morniken, want volgens een voor westerse begrippen wat rechtliinige
interpretatie van scheiding van kerk en :;taat mogen die niet stemrnen. De namaakwinnaar van
de testverkiezing was de gele partij, die stond voor behoud van cultuur en traditie; zo ongeveer
wat de koning vindt. Men wil de situatie houden zoals hij is.
Maar blijft het sprookje dan intact, en ir; het land dan probleemvrij? Natuurlijk niet. De verstedelijking neemt toe, vrouwen gaan mee naar de stad en geven hun land weg aan familieleden,
de commercie kruipt langzaam het lancl binnen, bldrende Hindi-muziek kllnkt door de straten
van de hoofdstad, en dan is er ook nog het probleem van de Nepalese minderheid die decennia
geleden het land verliet en nu vlak over de grens in kampen zit. Zi)n de Bhutanezen verstandig
genoeg om voor de juiste leider te kiezenl En is die leider verlicht genoeg om het sprookje
voort te laten durenl Koning Wangchuk zelfheeft er in ieder geval het volste vertrouwen in dat
iedereen na deze revolutie nog lang en gelukkig zal stemmen.

zon g moart ANG RY MON

'l2.oo uur, NED 2
herhaling zat tS maatt

K

Regie/productie: Luc Schaedler

Lengte: 52 min.

/

met: Gendun Choepel, Jamyang Norbu, Hortsang ligme, Alak Yongtsin, Tashi Tsering,

Thupten Wangpo / eindredactie: Babeth M.Vanloo I camera: Filip Zumbrunn / geluid: Roland Widmer, Zentralton /
research/interview: Yangdon Dhondup / montage: Martin Witz, Kathrin Plriss / muziek: Roland Widmer, Zentralton /

09.53 uu r, NED 2
(Let op: uitzending onder @ 2oo7 een BO5 productie
voorbehoud, kijk op onze website
voor eventuele w,izigi ngen) Angry Monk is een reis in de tijd en een roadmovie ineen over de opstandige Tibetaanse
monnik Cendun Choephel (r9o3 - r95r). De film omzeilt de clichds en laat het heden en
verleden van Tibet zien. Tibet - het mystieke dak van de wereld, bevolkt met verlichte
monniken. Maar Choephel was een buitenbeentje: hij verliet het klooster in r934 en ging op
zoek naar een nieuwe uitdaging. Hij was vrijgevochten en veelziidig, en zijn tijd vooruit.
Sindsdien is hij bovendien uitgegroeid tot een symbool van hoop voor het vrile Tibet.
Gendun Choephel was een rebel en een welbespraakte criticus van de gevestigde orde. Hij
haalde zich dan ook de woede van de Tibetaanse autoriteiten op de hals. ln deze documentaire is een overdaad aan uniek en zeldzaam materiaal te zien. Maar het blijft niet bij het
verleden; er wordt behendig heen en weer geschakeld tussen de traditie en het eigentildsf
De laatste

foto van Gendun

Choepel

De beelden van oude karavanen en kloosters worden afgewisseld met scdnes van de
discotheken en de snelwegen van het moderne Lhasa, waar pelgrims prosternaties doen
rond de heilige tempel. Angry Monk biedt inzicht in een land waar het onstuimige verleden
overloopt in de veelzijdigheid en tegenstrijdigheid van het dagelijks leven. Tenslotte is deze
roadmovie het verhaal van een man die zijn huis verliet op zoek naar iets dat het traditionele
Tibet had kunnen bevrijden van zijn starheid. Als buitenstander die altiid open was voor
nieuwe dingen werd hi,i uiteindelilk een vreemdelin g in zijn eigen land en een ontheemde in
het buitenland - een zwerver tussen de werelden.

zon 23 moart GENEESKUNDE, AANDACHT EN COMPASSIE Lengte:3omin.
12.3O uur,

NED 2

herhaling zat 29 maafi
09.52 uur,

Regie, camera en montage: Alexander Oey

Rinpoche, Daniel Siegel

/

/

geluid: Martijn van Haalen

eindredactie en produktie: Babeth

N4.

VanLoo

f .t1el o.a.'.lon Kabat"Zinn, Chokyi Nyima
/ @ zoo8 een BOS productie

NED 2

(tijd onder voorbehoud) ln aanwezigheid van Chokiy Nyima Rinpoche werd in 2oo7 in Keulen de

conferentie

'Ceneeskunde, aandacht en compassie'gehouden. Wetenschappers die gespecialiseerd zlp
in hersenonderzoek en in de behandeling van stress spraken hier over hoe ze meditatie
gebruiken in hun onderzoek. Hierbij was het niet pers6 van belang dat de techniek van deze
meditatie als boeddhistisch werd herkend . Zij zien dat de invloed van aandacht op de rysieke
en mentale staat van de mens bijzonder positief is.
ls de relatie tussen een gezonde geest en een gezond brein aan te tonenl Wetenschapper en
psychotherapeut Daniel Siegel, verbonden aan de UCLA in Los Angeles, vertelt over de
groeiende acceptatie van het idee van de 'plasticiteit' van het menselijk brein, en dat het
gebruik van aandachtstra
Jon Kabat-Zinn

in

ing in de reguliere geneeskunde in de Verenigde Staten groeiende is.

ln onze samenleving heeft de mens vaak te maken met stress. Mensen die regelmatig
mediteren kunnen daar beter mee om gaan, zo vertelt,lon Kabat-Zinn, oprichter en directeur
van de Stress Reduction Clinic in Massachusetts.
Sinds enige tijd zijn de effecten van meditatie op de gezondheid van de mens meetbaar. En
dat is van belang voor de sceptici onder de wetenschappers die in deze praktijk vooral een
onwetenschappelij ke zweveri gheid zien.

Chokyi Nyina Rinpoche

zon 2 maart NIEUWE BOEDDHISTEN IN INDIA
22.30

-

23.Oo u

DE MIDDENWEG

Ambedkar op een

huisaltaor

Het boeddhisme is bezig terug te keren naar
moederland lndia. Niet alleen door de komst
van Tibetaanse vluchtelingen, maar ook door
grote groepen bekeerlingen, veelal kastelozen.
Hun grote voorbeeld is Dr. B. Ambedkar, zelf
kasteloze, die samen met Candhi streed voor
hun emancipatie. ln r956 ging hij over tot het
boeddhisme, dat hij zag als enige weg naar
wereldvrede. leanette Werkhoven sprak in
Bombay met sanghalid Siddhart Sakpal. Zijn
ouders bekeerden zich in dezelfde periode als
Ambedkar.

*)5.oort
22.02

-

23.OO u

rLsE scHRAMA EN DE NONNEN
VAN BIRMA

Fotografe llse Schrama bezocht Birma om
boeddhistische nonnen te fotograferen. Ze
keerde terug met ontroerende beelden en
verhalen.
ln de boekenrubriek bespreekt Nico Tydeman
Non-dualiteit van Jerry Katz, dat niet alleen de
visies van verschillende religieuze tradities op
non-dualiteit weergeeft, maar ook noties
Birmese
non
vanuit psychotherapie, film en kunst.
Jonge
(foto: llse Schtona)
Zenmeester Jiun Roshi gebruikt graag koans
bij het onderricht. Aflevering 4 uit de serie
REFLECTIES

Koanstudie bij Jiun Roshi, door Agnes

zon 16 moatt THE
22.)O

-

23.oO u

DE MIDDENWE6

k Floyd en Creedence Clearwater Revival,
maat ze bespelen ook traditionele instrumenten. Hun teksten gaan over boeddhistische thema's, maar dan in een taal die
Tibetaanse jongeren aa nspreekt. Vorige
maand traden ze op tijdens het Himalaya
de Exile Brorhers Film Festival in Amsterdam. Marlous Lazal
bezocht het concert en sprak de broers.
Verder: de column van Ron Sinnige.

woe 19 maart MET SHANTUM SETH lN
22.02 - 23.oo u BODH GAYA
REFLEcTEs

Shontum Se,h

Som m er.

22.30

maart TRADITIONELE MUZIEK

-

23.OO u

DE I\4IDDENWE6

VIETNAM, DEEL

UIT

I

De Vietnamese muzikant Quang haalde met
zijn cd Quang in februari zoo8 de Vietnamese

22.30

-

23.OO u

DE t\4IDDENWEC

instrumenten. Voor de BOS gaf hil een exclusief concert. Peter Meijwes maake een keuze
uit zijn werk en praat met hem.
Quang

woe 72 maart LEADING LADIES IN BUDDHISM
22.02 - 21.OO u DEEL 3: KARMA LEKSHE TSOMO
Karma Lekshe Tsomo groeide op in Hawaii,
maar kwam via Japan terecht in Dharamsala
in lndia, waar ze besloot om non te worden.
Toen ze vervolgens ontdekte dat ze nergens
terecht kon, stichtte ze in r987 haar eigen
klooster. Tegenwoordig is ze hoogleraar aan
de faculteit Theologie en religieuze studies in
San Diego. Afgelopen januari begeleidde ze

Korma Lekshe Tsomo een studiereis naar

volgde haar.

lndia. Marlous Lazal

De lndiase boeddhistische leraar Shantum
Seth begeleidt sinds twintig iaar
pelgrim stochten. Onderweg probeert hij
kunst- en onderwijspro jecten te ondersteunen. Marlous Lazal maakte samen met hem
een tocht,ie per fietsriksja door Bodh Gaya.
Centrum Boswijk is een'school voor
aa ndachtsontwikkelin g'. Het centrum wordt
geleid door Jan Boswijk, zenleraar uit de
school van Thich Nath Hanh. Agnes Sommer
nam er een kijkje.
Verder: Les 5 uit de serie Koanstudie bijJiun
Rosfii en de column van lotika Hermsen.

zon 23 maaft HET OPEN VELD VAN DE

top ro. Quang maakt muziek op traditionele

REFLECTIES

Drie Tibetaanse broers uit Dharamsala, lndia,
richtten in r989 de band The Exile Brothers
op. Hun muziek is beTnvloed door the Doors,
Pin

Verder: de column van Varamitra.

z)g

EXILE BROTHERS

ERVARING
Hoe komt het dat we het contact met het
open veld van levensgeluk zo gemakkelijk
verliezen? Door de angst dat het lijden dat we
om ons heen zien ook 6ns zal treffen. Die
angst doet ons reageren met afiueer. Maar als
we leren met compassie op lijden te reageren, dan opent dit veld zich weer.
,feanette Werkhoven praat met Han de Wit,
acharya in de traditie van Shambhala, over
zijn nieuwste boek, Het open veld van de
eruaring.

woe 26 moort BOEDDH ISM E VOOR MOEDERS
22.02 - 23.OO u Volgens Sarah Napthali, auteur van de bestseller Boeddhisme voor moeders, is het gezin
de beste plek om het boeddhisme te beoefenen. Kinderen dwingen je tot volledige
aandacht in het hier-en-nu. Emke Rientsma
veruolg pag 4 (filosofe en moeder) las het en werd zo
RE

FLECTIE

S

RADIO

toEDDlltS EiIOEDEn! enthousiast dat ze haar zentraining na vijftien
jaar hervatte. Jacqueline Oskamp zocht haar
op.
Hoe verenig je het principe van geweldloosheid met de confrontatie met geweld I H oe
komt het dat arme mensen vaak gelukkiger
ziin dan rijke? Kunnen we ooit nog een
nieuwe Dalai Lama verwachten) Dit zijn
enkele van de vragen die onderzoeker en
filmer Rick Ray in zijn film aan de Dalai Lama
stelt. leanette Werkhoven praat met de maker.
Verder: Aflevering 5 uit de serie Koanstudie bij
Jiun Roshien de column van Lam Ngo.

zon 30 maart BABETH M.VAN LOO EN LOUWRIEN
22.30

-

23.oo u

DE MIDDENWEG

)oseph Beuys en
Louwrien Wijers

wUERS OVER

BEUYS

De Duitse kunstenaar
Joseph Beuys (r9zr'OSEPH
r986) initieerde op basis van zijn idee6n over
de Sociale Sculptuur de Free lnternational
University, de Partei F[ir Direkte Demokratie
en stond aan de wieg van Die Gr0nen in
Duitsland. Babeth M. Van Loo studeerde
begin jaren zeventig aan de kunstacademie
in Drlsseldorf bij Beuys. Ook maakte zij
verschillende films over de kunstenaar en
zijn werk. Louwrien Wijers is ook beeldend
kunstenaar. Zij was het die in r98z de
ontmoeting tot stand bracht tussen Beuys en
de Dalai Lama in Bonn. Menno Billeveld
praat met Vanloo en Wijers over de invloed
die Beuys op hun beeldende en boeddhiQ
tische ontwikkeling heeft gehad.

Mabel von den Dungen (42) zol op Bodhitv.nl in de rubriek Dungens Dharma maandelijks
een vraag beantwoorden die door de bezoekers van Bodhitv.nl is uitgezocht.

wat heeft zij met boeddhisme en waarom kan boeddhisme belangrijk zijn voor jongeren?

Boed dhisme
'Twee€nhalf jaar geleden had ik een interview met Lucia Rijker. Lucia is altijd al een van mijn
favoriete vrouwen geweest. Ze heeft een mix van kracht, wijsheid en vrouwelijkheid. Lucia
hangt het nichiren boeddhisme aan, waar een grote mate van actie en verantwoordelijkheid
in zit en dat sprak mij, zeker als een ambitieuze westerse vrouq enorm aan. Sindsdien chant
ik twee keer per dag en heb ik de essentie van de lotus soetra op mijn onderrug getatoeEerd;
Nam myho renge kyo.'

Coaching vanuit boeddhistisch uitgangspunt

a

'lk kom uit de NLP-hoek; daarin gaat bijna alles via de mentale weg. Dat is een prima
vertrekpunt, maar op een gegeven moment zijn mensen er aan toe om ook met hun hele
Mabel van den Dungen

wezen te groeien, dan ga je over op inzicht, wiisheid, empathie en invoelen. Eigenlijk alles
wat het boeddhisme te bieden heeft. Coaching is niets anders dan groeien naar wie je werkelijk bent. Alle onzin van .je af schudden en "showing your true colors".'

Boeddhisme en de jeugd
'We leven in een maatschappij waarin zoveel mensen vervreemd ziin van zichzelf. We ziin
bijna allemaal op de vlucht, terwijlje, als je contact maakt met jezelf, kunt zien en voelen dat
die demonen waar je zo hard voor wegrent verdwijnen zodra je er licht op schijnt. ln liefde
contact met jezelf maken is het begin. Het boeddhisme is iets wat in je groeit, dat heeft tild
nodig. Maar vanaf het moment dat je er mee begint, voel je je nooit meer alleen, want vanaf
dat moment ben je bij lezelf. Niet alleen je eigen leven verandert er door, maar je kan ook
zoveel voor anderen betekenen. Soms alleen al door een voorbeeld te zijn.'
COLO FON
R.dacti.: Anne Klciscn, Ton Maas, Gcrtjon
Muldcr, Marc Theloscn, Babcth M, VonLoo,

Morijn von dcr Woo (coArdinorie).
Votmgeving: Srudio Josjc Pollmann, Amstcrdom

Dtuk: Ruparc Amstedam
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OMROEP STICHTING
Program mablad voor Vrien den

van de BOS

INHOUD
Mlndfulness
Programma televis ie
Programma rad io
Koans sruderer bil Jiur Roshi
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MINDFULNESS: z,z MIL,OEN HITS OP GOOGLE

Happy Losar
Losar, het Tibetaans n ieuwjaar,
valt dit jaar op 7 februari. zoo8
wordt het jaar van de Aarde Rat.
Een dag eerder, op woensdag 5
februari, vieren de chinesen hun
nieuwjaar. ln de He Hua tempel
op de Zeedijk in Amsterdam
wordt die avond vanaf zz.oo uur
een ceremon ie gehouden, op
zaterdag 9 februari gevolgd door
een viering op de Nieuwmarkt.

Mindfulness is hot! ln trendy maandbiaden, zoals Happinez en Esta verschijnen artikelen over
mlndfulness, hippe coaches geven er lezingen over die velen aanspreken, wetenschappers komen
na diepgaand onderzoek tot conclusies over de genezende werking, psychiaters stoeien ermee en
mindfulness trainers manifesteren zich c,veral. Maar wat is mindfulness eigenlijkl
Moeilif k te zeggen, maat velen van ons kennen wel die betoverende momenten waarop je zonder
al te veel oordelen met de aandacht in het hier en nu bent. Het kan gebeuren wanneer we naar
muziek luisteren, wijn proeven, in de natuur rondlopen - opeens ben je met onverdeelde
aandacht aanwezig bij dat wat zich aand ent zondei' het anders tc willen dan het nu is, en zonder
ergens anders te willen zijn dan waar je nu bent. Sakyamuni Boeddha heeft bilzonder uitgebreide
aanwijzingen gegeven over hoe dit wakker aanwezig ziin kan worden geoefend, en deze oefeningen beginnen bij het richten van de aandacht op lichameliike waarnemingen in het nu. Dus:
als je inademt, wees Sewust van je inademing, als je uitademt wees bewust van het uitademen...
etcetera, etcetera, etcetera.

Direct inzicht
Mindfulness training werd in het Westen bekend door het werk van Jon Kabatt'zin, die de oefening min of meer loskoppelde van haar boeddhistische achtergrond. Dit was eigenliik geen grote
stap, want de Boeddha benadrukte zelf al dat het niet om denken ofgeloven gaat, maar dat het de
eigen ervaring is die telt.

o

Wanneer je de oefening doet ontstaat er direct inzicht. We zien hoe onze geest in beslag wordt
genomen door een stroom van gedachten, gevoelens en andere gewaarword in gen, zonder dat we
M

abel van den

er veel vat op lijken te hebben. Dit is een verwarrende ervaring. We dachten immers dat we zelf

D

unge n

onze gedachten dachtenl Pas op het moment dat we ons realiseren dat onze gedachten met ons
op de loop zijn gegaan, zijn we weer hier en nu. En dat realiseren gaat niet vanzelf; we moeten er
iets voor doen, alsof we onszelf steeds opnieuw actief herinneren aan die kwaliteit in ons die weet,
herkent en ziet wat op dit moment aanwezig is.

Bodhitv krijgt life coach
Vanaf februari zal Mabel van den

Dungen in de rubriek Dungens
Dharma levensvragen beh a ndelen
van bezoekers van Bodhitv.nl, de
iongerensite van de BOS. Mabel
(43) is coach, presentatrice en
schrijfster van onder andere het
boek Verlicht in t seconde. Ze deed
zo jaar aan transcendente rneditatie en zal in Dungens Dharma
coaching geven vanuit een boeddhistisch u itga n gs pu nt. Va naf
fubruari op wwwbodhitv.nl.

N

iet-streven en n iet-oordelen

oseph Coldstein en Carol Wilson ziln beiden zeer ervaren med itatielera ren over wie de BOS deze
maand op z4 februari een TV programma uitzendt. Ze leggen er vanuit de vipassa na-trad itie de
nadruk op dat een milde houding van niet-streven en niet-oordelen essentieel is. Zonder deze

,f

ruimhartige benadering verwordt de meditatie tot een strikt regime, dat juist voor ons westerlingen de onbuigzame zelfcriticus slechts aanwakkert.
Moeten we nu blij zijn dat er zoveel aandacht is voor mindfulnessl Of bang voor water bij de wijn
van Boeddha's pad? Wat we er ook van vinden, we zijn in onze tijd getuige van eer onmiskenbare
m indfu

lnesshype.

Joap Verhoeven

zon

70

februari BOEDDHISME EN DE WERELD

'l2.oo u u r, NED 2
herholing zat rG feb
09.22

UUr, NED 2

(tijd onder voorbehoud)

Regie: Ceorge Schouten

/

met:

ven.I

Lengte: 30 min.

Dhammaratana, dr. Soipetch Resanond, Nampet Panichpant Michelsen,

prof

Richard Combridge, ven. Bhikkhuni Dr Yifa, prof Phra Dharmakosajarn, ven. Thich Nhat Hanh, ven. Euddharakkhita,
ven. Dr. Khammai Dhammasami, prof. T. Coburn
geluid:Valson Devassy
Schouten

/ met dank

/

/

eind redactie/p roduct ie: Babeth lvl. VanLoo

productie assistentie: Thonlapatra Sahtathom

aan: Mahachulalongkornlavidyalaya

/

/

camera: Ranian Palit

montager Sarah Domogala

Un versity, Bangkok, Ken Streutker

/O

/

/

muziek: George

2oo7 een

Boeddhistische Omroep Stichting productie

ln mei zooT komen boeddhisten uit 6r boeddhistische landen bij elkaar in het gebouw van
de Verenigde Naties in Bangkok. Naast bespreking van het hoofdthema 'good governance'

Thich Nhot Honh

(juist bestuur), wordt de geboorte, de verlichting en de dood van de Boeddha door de bifna
r5oo aanwezigen gevierd. Zonder direct aan de politiek deel te nemen zijn de boeddhisten er
van overtuigd dat ze in deze chaotische tijd niet langs de zijlijn kunnen staan.De positieve
invloed van boeddhistische opvattingen wordt zichtbaar door de Thaise bevolking. Hun
koning staat in hoog aanzien: niet door zijn machtsvertoon, maar door zijn hulp aan en
compassie voor de minder bedeelden in de samenleving. Om beter opgewassen te zijn tegen
toekomstige problemen wordt de nadruk gelegd op educatie.

O

Tijdens deze conferentie wordt The lnternational Association of Buddhist Universities opgericht.
De 8o universiteiten die wereldwiid verspreid zijn kunnen via uitwisseling tussen wetenschap
en spiritualiteit een tastbare bifdrage leveren aan het welzijn in de wereld. Een van de
keynote sprekers op deze conferentie is Thich Nhat Hanh. Deze zenmeester vat zijn 'good
governance' visie helder samen middels een analyse van de huidige patstelling tussen de
USA en lrak. Zijn kernboodschap is: 'Zorg goed voor jezelf en anderen'.

Monnikcn in Bangkok

zon

24

februari EN IK DAN}

'l2.oo u ur, NED 2
herhaling zal 7 maart
09.22 U Ur, NED 2
(tijd onder voorbehoud)

Lengte: 30 min.
met: Joseph Coldstein, Carol Wilson / eindredactie: Babeth [,4. VanLoo / geluid en
montage: lurgen Cude, Jaap Verhoeven / videoclip van Sakyong Mipham Rinpoche en

Regie en Camera: Jurgen Cude

p.oductie: jaap Verhoeven

/

/

Cesar Mukpo, achtergrondzang: Tara Slone
Stichting productle

/

met dank aan: Jack Kornfield
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een Boeddhistische Omroep

1
i7

Joseph Coldstein en Carol \Uilson zijn pioniers van de boeddhistische beoefening in de
Verenigde Staten. Samen begeleiden ze vipassana retraites over de hele wereld, zo ook
Nederland. Goldstein is schrijver, meditatieleraar en oprichter van de lnsight Meditation
Society in de USA. ln de 3o jaar dat de IMS nu bestaat, is ze uitgegroeid tot ddn van de
grootste centra in de wereld voor studie en beoefening van vipassana meditatie. Wilson is
sinds r986 als lerares verbonden aan de lMS. Samen tackelen ze onze egocentrische'en ik
dan' gedachte. Met veel respect voor de traditie waar ze uit voortkomen wordt gekeken naar
wat werkt in het westen.
Joseph Goldstein

Wilson spreekt niet graag van een 'nieuw' boeddhisme in het \(/esten. Ze legt er de nadruk
op dat het onderricht van de Boeddha, bijvoorbeeld over mededogen, de westerse mens
direct aanspreekt, en dat er alleen nuanceverschillen zijn in de methode en de presentatie
ervan. Het lijkt vaak zo te zijn dat we in ons dageliiks leven vooral voor onszelf bezig ziin.
Daar hebben we het al heel druk mee. Hoe kunnen we dan voor anderen zorgen)
Sakyong Mipham Rinpoche ging de studio in en maakte een videoclip met dezelfde lading:

Sakyong

'What about me)'
Coldstein zegt over het verband tussen wijsheid en compassie: 'Wat mij inspireert is een
groeiend besef dat compassie en leegte niet twee verschillende dingen zijn. Compassie is
geen standpunt, maar een manier van omgaan met situaties waarbij we onszelf niet centraal
Mipham
stellen'. Sakyong Mipham komt tot dezelfde conclusie. Wil je gelukkig zijn, verschuif dan je
focus van'What about me' naar'What about you!'.

zon j Ieb
22.30

-

23.OO u

DE MIDDENWEC

KOANS STUDEREN BrJ lrUN HOGEN
Een inleiding op de serie over koans die op
r3 februari van start gaat, met Jiun Roshi.

Zie ook de achterpagina.

De Mondoloschool is
gefundeerd op boeddhistische principes

woe 6 feb WESTERS BOEDDHISME EEN
- 23.OO u WITTE AANGELEGENHEID}

PUUR

22.02

Terwijl de samenleving steeds diverser wordt,
bestaat de gemiddelde sangha in het westen
nog steeds voor gglo uit witte beoefenaars.
Ook in de Verenigde Staten, waar de
gekleurde gemeenschap nog veel groter is,
zie je hetzelfde beeld. I n deze themauitzending een gesprek van Marlous Lazal
met de Afro-Amerikaa n se psychologe DaRa
DaRa Williams Williams over haar ervaringen met de 'People
of Color retreat', waar uitsluitend gekleurde
mensen welkom ziin. De eveneens AfroAmerikaanse Lama Choyin Rangdrol heeft in
REF LECTIES

colu m n van.lotika Hermsen.

zon 17 feb
22.30 - 23.Oo u
DE

M

IDDENWEC

de Verenigde Staten veel gekleurde studen-

ten, maar is sterk gekant tegen het uitsluiten
van blanke beoefenaars. Agnes Sommer ging
op zoek naar de ervaringen binnen de
Nederlandse sangh a's.
Verder: de column van Varamitra

zon

10

feb ADELINE VAN WANING

cl,,#ii,l

Horrie Storreveld

OVER

HARRIE STARREVELD OVER KOMUSO
Harrie Starreveld is een gerenommeerd flui-

tist van eigentijdse en lndiase muziek

en

docent aan de conservatoria van Amsterdarn
en Bremen. Bij toeval kwam hij enige tijd
geleden in contact met de shakuhachi.Zijn
leraar is een van de weinigen die de
oorspron kelijke Komuso-traditie nog kent;
een traditie die echt uitsluitend bestemd is
voor monniken. Hoewel de Komuso-stukken
niet voor openbare uitvoering bestemd zi.jn,
wil Starreveld voor de BOS enkele stukken
laten horen en vertellen over deze oude traditie, waarbij de monniken nog met een rieten
korf op het hoofd moesten oefenen.
Verder: de column van Jotika Hermsen.

ONDERZOEK ALAN WALLACE

Neurowetenschapper en boeddhistisch leraa r
Alan Wallace verricht sinds enige tijd onderzoek naar de neurologische effecten van meditatie. Dat is niet voor het eerst, maar nu
worden mensen onderzocht tijdens een lange
en intensieve meditatieperiode, twee retraites
van drie maanden, waarbij verschillende meditatietechnieken aan bod komen. Een van de
Adeline von Waning deelnemers aan dit project is de Nederlandse
psychiater Adeline van Waning, die aan
leanette Werkhoven vertelt over haar ervarin-

woe 20 feb ZHO, HET GETEKENDE DAGBOEK
- 23,OO u VAN MARLOES LASKER

22.02

REFLECTIES

Zho

\

v.n een dMflllir.L vrouw

gen

Verder: de column van Varamitra.

^/
woe t3 feb BOEDDH ISTISCHE BASISSCHOOL IN
- 23.OO u OPRICHTING

22.02

REFLECTIES

gefundeerd is. Menno Bijleveld spreekt met
initiatiefnemer Richard Sussenbach over de
uitgangspunten en doelstelling van de eerste
boedd h istische basisschool van Nederland.
De Zhuang Zi is een van de rijkste maar ook
een van de meest gecompliceerde boeken uit
de taoistische literatuur. Zwervend met
Zhuang Zi, geschreven door filosoof Rene
Ransdorp, probeert de lezer wegwiis te
maken in thema's als het oo rs p rongs mysterie, de menselijke conditie, de kunst van het
leven en de houding ten opzichte van de
dood.
Verder: deel r van de serie over koans, en de

ln zooo heeft de overheid het boeddhisme
als levensbeschouwelijke hoofdstrom ing in
Nederland erkend. Momenteel is een initiatiefgroep bezig met het oprichten van een
school die op boeddhistische principes

Marloes Lasker hoort zonder gehoorapparaat
bar weinig en is bijna blind. Onlangs
verscheen Zho, haar handgeschreven en zelf
getekende boek met de ondertitel Een jaar uit
het leven van een dooJblinde vrouw. Lasker
blijkt niet alleen het onzichtbare (soms) te
zien, maar ook verrassende observaties te
kunnen maken van het zichtbare en van zich-

zelf.
De Thaise Dham makaya-beweging heeft
sinds tien jaar een tempel in BelgiE, in de
buurt van Antwerpen. Fred Cales bezocht de
tempel en sprak met de monnik Pra Veera
Virandharo over het curriculum dat wordt
aangeboden.
Verder: deel z van de serie over koans en de
column van Lam Ngo.

RADTO
vervolg pag 4

zon 24feb BOEDDHISTISCHE VERZUILING IN
22.30

zo'n korte tijd om te zetten naar perfect
Nederlandse volzinnen) Dat vertelt hij aan

-

21.oo u H ET WESTEN
ls het niet veel zinvoller om te streven naar
een eigen westers boeddhisme in plaats van
het navolgen van de verschillende stromingen
zoals die zich in Azi6 hebben ontwikkeld?
Ron Sinnige (Zen onder de Dom), Varamitra
(Westerse Boeddhisten Orde) en Irdne Bakker
(Kanzeon Sangha lnternational) discussi€ren
over die vraag onder leiding van Jacqueline
Ron Sinnige Oskamp.

DE MIDDENWEC

woe
22.02 -

27

feb TOLKEN EN VERTALEN VOOR

23.OO u

REFLECTIES

TIBETAANSE LERAREN

Hans van den Bogaert is tolk/vertaler
Tibetaans. Hij doet dit werk al z5 jaar, onder
meer voor de lama's van het Maitreya
lnstituut. Hoe lukt het hem om de vaak ellen-

Vertoler Hans von den

,eanette Werkhoven.
ln veel boeddhistische landen staan nonnen
lager in aanzien dan hun mannelijke colle"
ga's. Als een vrouw non wil worden, gaat ze
een harde tijd tegemoet waarin ze nauwelijks
ondersteuning krijgt vanuit de bevolking,
domweg omdat ze vrouw is. ln Laos kwamen
nonnen daarom op het idee een sauna op te
richten. Klanten krijgen een stoombad, al dan
niet met medicinale kruiden en geven in ruil
eten, een beetje geld of kleding. Peter
Meijwes ging in Vientiane op bezoek bij de
kruidensauna en ontdekte dat de nonnen
zoveel succes hebben dat ze de monnikef
kun nen onderhouden.

lange betogen van een Tibetaanse leraar in

KOANS STUDEREN Br' f rUN ROSHr
Janwillem van de Wetering beschrilft in ziin boek Zuivere Leegte de koanstudie zo: 'Een koan
is een dharma-vraag. Dharma is de boeddhistische leer. De koan behelst een principe van die
leer, maar wordt als een onlogisch schijnend raadsel, een soms zotte anekdote doorgegeven.
De discipel ontmoet, dagelif ks en liefst voor zonsopgang, zijn leraar, die hij met roshi
aanspreekt. Roshi betekent'oude man'. De unsui (..) strekt zich driemaal uit op de tatami
(stromat) en knielt daarna voor de op kussens tronende roshi. Hij vertelt de roshi met weltq
koan hij bezig is (alsof de roshi dat niet wist) en bedenkt een antwoord. Het antwoord is
verkeerd en de roshi rinkelt met een bel. De unsui streh zich drie keer uit, buigt en verlaat
de sanzenkamer.'
Niet een bezigheid om vrolijk van te worden, zo lijh het. Maar dat is de bedoeling natuurlijk
ook niet. De bedoeling is het bewerkstelligen van inzicht, zeg zenmeester Jiun Roshi van
Zencentrum Noorderpoort. En dan niet het soort inzicht dat je met verstandig redeneren
bereikt, maar in een moment van verlichting of kensho. Er bestaan natuurlijk standaard
formuleringen om te omschrijven wat dat dan precies is, maar die laten we even voor wat ze
ziin.Iaal schiet hier toch altiid tekort. Dat moment valt natuurlijk niet te voorzien of te plannen; het is een kwestie van toeval. Maar de koanstudie maakt je 'toevalsrilp'. Garanties zijn
echter n iet te geven.
Waarom en hoe koans nu precies leiden tot het gewenste doel is het onderwerp van een
nieuwe serie die op zondag 3 februari op de radio van start gaat. ln de introductie vertelt liu n
Roshi wat er gebeurt in de sanzenkamer en wat haar rol daarin is. ln de volgende weken gaat
ze aan de hand van telkens een koan in op vragen als: hoe werkt heti Zit er een verborgen
boodschap inl Wanneer heb je een koan begrepen) Hoe schakel je je verstand uitl Wat
gebeurt er dan) En: hoe voorkom je dat je er gek van wordtl
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Dtie strcmingen, drie motivoties
Op tsodnitv.ni deze maano het
vervolg van eer driedelige se'ie
over de motivatie van jonge
boeddhisten om voor een
be paa ld e stromr4g te k iezen.
Christian (e8) heeft voor zen
gekozen, leroen (28) heeft zich
aangesloten bij het Sham bhala

:t:fJ;'Ji"Tiii',]i,H
voegt het aangesloten zi,n bij een
sangha toe en hebben ze
behoefte om ergens anders te
kijken I Lees meer op:

wwwbod hitv.n

I

Change your Mind day
'Change your mind day' is een
laagdrem pelige middag met
meditatie instructies, muziek,
yoga, en t'ai-chi, om het publiek in
kennis te brengen met het
ooedd h istische gedachtegoeo.
De BUN en de BOS ovenvegen om
in zoo8 deze dag ook op
versch illende plekken in Nederiand
te organiseren. Sa n gha's en
vrijwilligers ku n nen zich kunnen
zich aanmelden bij M arian ne
B rin ks: mbrinks @ xs4all. nl

Wie in Amsterdam het station uit komt, naar links afslaat en over de Zeediik loopt, komt tussen
de oud-Hollandse panden opeens de geheel in Chinese stijl opgetrokken He Hua Tempel tegen.
Deze boeddhistische tempel is van de wereldwijd verspreide Fo Cuang Shan orde. Hsing Yun is
de geestelijke vader en stichter van deze van oorsprong Taiwanese boeddhistische orde. ln de
docurrientaire 'De weg naar Cendve' die,Jeze maand bij de BOS te zien is, konren jongeren ciie bij
Fo Guang Shan aangesloten zijn van over de hele wereld naar een conferentie waar onder andere
Meester Hsing Yun spreekt. Maar wat voor boeddhisme wordt er in de He Hua tempel beoefend,
wie komen daar en wat voor dingen maak je mee als je midden ln de rosse buurt van Amsterdam
het boeddhisme tentoon spreidtl

NAAR BUITEN TREDEN
De tempel op de Zeedijk bestaat nu 7 jaat en is in 2ooo feestelijk door koningin Beatrix geopend.
De Fo Cuan Shan orde draagt het humanistisch boeddhisme uit, dat behoort tot de Chinese

Ch'an school. Heel belangrijk daarbij is het naar buiten treden met boeddhistische waarden en
niet teruggetrokken te leven. 'Boeddhisme heeft alleen waarde als het aan de noden van de tijd
voldoet, en mensen van vreugde en geluk voorziet,'staat in de folder van de tempel. Chueh Hai,
de huidige abdis, woont er nu vier jaar. Hiervoor was ze in London gestationeerd. Het is gebruikelijk voor de nonnen dat ze om de paat jaar naar een tempel in een andere regio ofander land
verhuizen. 'Dat is beter voor ons, op deze manier kunnen we onze kennis steeds weer uitbreiden
omdat elk land zi.jn eigen cultuur heeft en er andere mensen naar de tempel komen,'vertelt
Chueh Hai.
'Mensen van over de hele wereld komen in de tempel op de zeedijk, uit China, Japan, de VS en
Zuid Afrika. Toeristen en studenten lopen dagelijks binnen en ook de prostituees uit de buurt
komen langs. Zi1 bidden en steken een kaarsje aan. Soms hebben ze behoefte aan rust en geluk
en voor hen is dit een manier om dat te ervaren.'
De He Hua tempel staat niet alleen in de rosse buurt, maar ook in het hart van Chinatown, een
buurt die lange tijd vergeven was van de junks. 'Tien jaar geleden was de Zeedijk erg vies en
wilden mensen hier niet komen. Nu zijn de winkels en restaurants net.ies en wordt de straat twee
keer per dag schoongemaakt. Het is nu veel beter om hier een tempel te hebben. Een jaar of vijf
geleden kwam het nog voor dat er een junk ging dansen en mee ging chanten tijdens de ceremonie, maar nlemand wist wat hij voor woorden zei. Ook aten ze het offerfruit dat op het altaar ligt
en een keer is er iemand in de "shrine" gaan slapen. Maar die dingen gebeuren nu niet meer.'
De He Hua tempel is dagelijks te bezoeken tussen r2.oo en r7.oo uur. Ook kunt u op afspraak
een rondleiding krijgen. Kijk voor meer informatie op www.ibps.nl.

Deze maand begint met twee herhalingen van programma's die in december zijn
uitgezonden:

herhaling zat S januoti GESCHIEDEN!S VAN HET BOEDDHISME IN NEDERLAND,
Lengte: 45 min.
o8.o5 uur, nro z DEEL z
herhaling zot S jonuari BUDDHA"S LOST CHILDREN

Lengte: 97 min.
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januari GESCHIEDENIS VAN HET BOEDDHISME
NEDERLAND, DEEL 3

l3.oo uur, NED 2
herhaling zat tg jan
o9.38 uur, Neo z

Productie-regie: loop van Wijk
montage:Simon Bunt

/

/

camera: Tim Klaasse

/ geluid: Simon Bunt,

verteller: drs. lacques den Boer

/

Ferry de Pater

IN
Lengte:45min.
/ muziek: Funckarma /

protagonisten: Prof Dr. Robert,anssen, Drs, Jan de Breet,

Siem van Eeten, Erin barones van Pallandt, lrthe barones van Pallandt, Drs. Peter van der Beek, Everhard Post

/

eindre-

dactie: Babeth M. VanLoo / met dank aan: Leen van Berloo, (rishnamurti Documentatie Centrum, Dr. Dory Heiliigers,
lnstituut Kern, Leiden, Henk Soer, Streekmuseum Ommen, Jean-Karel Hylkema, Sameena Safiruddin, \)fies Willemsen
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Het derde en laatste deel van deze serie staat in het teken van de werkelijke erkenning van
de boeddhistische beweging in Nederland, uitmondend in de oprichting van de BOS. Dit
gaat gepaard met een nog steeds toenemende belangstelling voor allerlei vormen van
Tibetaans boeddhisme. Paula de Wijs, fean-Paul Kool en Margot Kool richtten het Maitreya
lnstituut op, waar lezingen en cursussen over meditatie en andere asPecten van de boeddhistische filosofie worden georganiseerd. Ook worden er boeddhistische rituelen uitgevoerd
Paula de Wijs
zoals die van de'dierenbevrijding' en 'stoepa vullen'. ln r99S kriigt Jotika Hermsen als eerste
Nederlandse vrouw een prijs van de VN voor haar verdiensten voor het boeddhisme. Babeth
VanLoo, programmadirectrice van de BOS, laat ons door haar kunst en visie daarop het
actuele boeddhisme ervaren. lean Karel Hylkema geeft een dieper inzicht in het wezen van
het boeddhisme en de betekenis die deze kan hebben voor de Nederlandse samenleving.
De belangstelling voor boeddhisme in Nederland blijft groeien, zoals blijh uit de grote
opkomst bij het Volkenkundemuseum in Leiden, waar boeddhistische nonnen uit Tibet een
indrukwekkend zandmandala ritueel uitvoeren.
zandmandala

zon
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l3.oo u ur, NED 2
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DE WEG NAAR GENEVE
Regie Yan Ting Yuen

Augusteijn
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met: Cuan Her Ng, Sophie Tran

eindredaktie Babeth
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Lengte: 30 min.
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camera Jane Snijder

/ geluid Ludo

/

montage Magda
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o9.5O uur, NED 2 Vanuit de Fo Cuan Shan tempel op de Zeedijk volgen we de z4-jarige

Guon Het Ng

Keeris

N

ederland s-Aziatische

Guan Her Ng naar een boeddhistische conferentie voor iongeren in Gendve. Hier komen
jongeren uit de hele wereld bil elkaar om ervaringen uit te wisselen en te discussiEren over
hoe ze het boeddhisme in prakti,ik kunnen brengen, een soort zomerkamp voor jonge boeddhisten. We leren ook de z4-jarige Frans-Aziatische Sophie Tran kennen, die door toepassing
van boeddhistische beginselen beter leerde opschieten met haar vader. Frans, Nederlands,
Duits, Zwitsers, Amerikaans, Chinees, het maakt allemaal niet uit, het samen zijn overstijgt
a lle onderlinge nationale verschillen.

LET OP: met ingang van 5 januari wordt het
programma DE M IDDENWEG drie uur later
dan vorig jaar uitgezonden.
Elke uitzending begint nu om 22.30 op
zondagavond.

woe 2 Jon LEADING LADIES lN BUDDHISM
- 23.OO U SHARON SALZBERG
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Jan NEW AGE MUZIEK

23.oo u

DE MIDDENWEC

(2):

22.02

geb ru ikt door boeddhistische organisaties
om hun boodschap uit te dragen. Fred Cales

Marlous Lazal portretteerde Sharon Salzberg,
ook wel 'the Metta queen'genoemd. Deze
Amerikaanse leerling van Coenka is betrokken
bi.j med itatieprojecten voor lrakveteranen en
was een van de leraren tijdens de recente
'People of Colour' retreat van de door haar
opgerichte lnsight Meditation Society in Barre.

jron

Satzberg

6 jon ULAY OVER ZrlN KUNST
22.30 - 23.oo u De Duitse, in Amsterdam wonende beeldend
DE M IDDENWEC kunstenaar Ulay (Uwe Laysiepen) is vooral
bekend vanwege de frsiek en mentaal grensverleggende performances die hij in de jaren
zeventig en tachtig deed met Marina
Abramovic. Menno Bijleveld praat met hem
over de boeddhistische invloeden in zijn werk
en over de toekomst van een performance
kunstenaar die de pen s ioen gerechtigde leeftijd nadert.

zon

beluisterde een berg cd's en presenteert in
deze uitzending een korte geschiedenis van
de muziek van de nieuwe tiid.
Verder: de column van Jotika Hermsen.
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ALDUS SPRAK DE BOEDDHA
Sinds r998 hebben Rob lanssen en Jan de
Breet meer dan 35oo pagina's van hun vertaling van de Pali-canon gepubliceerd. Een
selectie van de teksten is nu verzameld in
Aldus sprok de Boeddha, bedoeld om deze
rijke literatuur toegankelijk te maken. ln de
boekenrubriek bespreekt Nico Tydeman hun
keuze.

Rose Noel hield haar boeddhabeeld over aan
het lesgeven in een monnikenklooster in
Thailand. Ze doceerde er Engels en tekenen
aan jonge monniken. Zelf leerde ze ook veel:
zoals hoe je je als vrouw moet gedragen ten
aanzien van de monniken.Ze werd uitbetaald
in med itatieles.
Wat Pho geldt als de bakermat van de Thai
massage. Deze tempel bevat een groot aantal
afbeeldingen en beelden waarin naar drukpunten op het lichaam wordt verwezen en
waarin yogahoudingen worden afgebeeld.
Peter Meijwes gaat op zoek naar de boeddhistische oorsprong van de Thai massage.
Verder: de column van .lotika Hermsen.

woe 9 Jon 4o JAAR VERENIGING NEDERLAND.
- 23.OO u N EPAL

22.02

ln het Haagse Museon werd eind november
gevierd dat de Vereniging Nederland-Nepal 4o
jaar bestaat. ln deze reportage van ,eanette
Werkhoven interviews met voorzitter Willem
van Hattem, honorair consul Cas de
Stoppelaar en conservator Ellis Mensinga.
Wie zich interesseert voor massage kan in de
krant heel wat advertenties vinden waarin
Cos de Stoppelaar dames hun diensten aanbieden. Thai massage
(Joto: Wim |an 't Hoff)
is voor het grote publiek dan ook verbonden
met het oudste beroep ter wereld. Maar klopt
dat eigenlijk wel? Peter Meijwes reisde naar
Thailand om een en ander uit te zoeken.
ln de Sste en laatste aflevering van de serie
over de symboliek van Tibetaanse thangka's
vertelt Ben Meulenbeld over de wraakzuchtige
goden in het Tibetaans boeddhisme en de
manier waarop ze met hun attributen en
(heilige) wapens worden afgebeeld. Ook gaat
hij in op de betekenis van de vele kleinere
symbolen die op thangka's terug te vinden
zijn, zoals balletjes, dieren, olifantstanden en
landschappen.
Verder: de column van Varamitra.

Sinds het ontstaan van de New Age muziek
als een apart genre in de jaren zeventig
wordt ze geassocieerd met spiritualiteit, rust
en harmonie, maar ook met oppervlakkigheid en wansmaak. ln Azi6 wordt het genre
de laatste decennia in toenemende mate

REFLECTIES
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SPI RITUALITEIT
22.30 - 23.oO u Naar aanleiding van zijn lezing Hoe leeg is het
leven tussen culturen? heeft Jacqueline
DE I\4IDDENWEC
Oskamp een gesprek met de Rotterdamse
filosoof Henk Oosterling. Hij is tegenwoordig
als strategisch adviseur betrokken bif de
renovatie van Rotterdam-Zuid, wax hij zijn
ideedn over judo, eco en voeding op basisscholen in de praktijk probeert te brengen.

20

Jan KRITISCHE

Henk Oosterling

RADIO
vervolg pag 6

jon
22.o" - 23.oo u
woe 2j

rE EUROPESE BOEDDHISTISCHE
,oNG EREN FESTIVAL

Shambhala Europa organiseerde rond de jaarwisseling het eerste Europese Boeddhistische
fon gerenfestiva l. Het vond plaats in Hotelkasteel Schloss Heinsheim in het zuiden van
Duitsland, waar jongeren vanaf r 5 konden
discussidren, mediteren, da n sen, fotograferen
en vooral veel rondhangen. Agnes Sommer
sprak met een aantal deelnemers uit
columnist Lom Ngo Nederland.
Veel van de m assageinstituten en -scholen in
Thailand zijn puur commercieel van opzet.
Toch zijn er ook nog boeddhistische tempels
waar kosteloos massage wordt aangeboden.
Verder: de column van Lam Ngo.
REFLECTIES
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Jon TON VAN DER LAAKEN

23.OO u

DE MIDDENWEC

Wist u dat u sinds r996 met de as of urn van
uw geliefde terecht kunt op begraafplaats
Noord in Oosterbeekl Voor deze locatie heeft
beeldend kunstenaar Ton van der Laaken een

Ton von der Laaken

infrastructuur voor asbestemming gerealiseerd. Licht en meditatie waren een belangrijk uitgangspunt voor zijn ontwerp. Ook in
zijn autonome werk spelen ze een grote rol.
Verder praat Menno Bifleveld met Van der
Laaken over zijn kunstboek Moments of
appearing emptiness, dat onlangs werd gepresenteerd tijdens de Buchmesse in Frankfurt.

woe 30 Jon DE TNNERLUKE GESCHRIFTEN UIT
22.02 - 23.OO U DE TSWANG TSE
REFLECTIES

.lacqueline Oskamp praat met Ceorge
Hulskramer over zijn vertaling van de

tnnerlijke geschriften, die deel uitmaken van
het Taolstische meesteruverk de Tswong Tse.
Er is een direct verband tussen Thai massage
en Kruroen genees Ku noe. Bovenoren
meestal gelegenheid geboden om bij bepaalde
lichameliik klachten naast de massage een
geneeskrachtig stoom bad te nemen.
Verder: de column van Ron Sinnige.

*oror!

MISS TIBET OF MISS VLUCHTELING}
ln ianuari is op www.bodhitv.nl, de jongerensite van de BOS, de korte documentaire'Miss
Tibet' te zien. ln Dharamsala, het toevluchtsoord voor Tibetaanse ballingen, wordt elk jaar een
heuse missverkiezing gehouden. Filmmaker Siebout Leseur van Leeuwen maahe er een film
over. 'Miss Tibet' geeft een beeld van de Tibetaanse jeugd die, zwevend tussen culturen,
houvast probeert te vinden.
Van Leeuwen vertelt over ziin eerste documentaire: 'lk was in Dharamsala, wilde een film
maken, en ik had weinig geld, maar wdl veel tild. lk wilde iets anders doen dan een mooie
maken over de bergen daar. Dus ging ik aan de slag met de jeugd, en toen kwam ik de
Missverkiezing tegen. ln zoo5 deed er maar 66n kandidate mee, die natuurliik won.' De film
gaat niet alleen over de miss, maar vooral ook over de
jongeren in Dharamsala. Ze spelen in bandjes, rappen,
basketballen en proberen heel hard in de lokale kroeg
stoer te doen voor de camera. De Tibetaanse premier van
de regering in ballingschap zegt: 'Je kan wel van het
westen leren, maar je hoeft het niet te kopi€ren.' Van
Leeuwen is het daar wel mee eens. 'Er zitten daar hele
slechte rappers, maar het kan ook anders: bif een van de
bands uit de film, de Exile Brothers, ontmoeten de cultu"
De Exile Brothers
ren elkaar mooi.' ln de documentaire kenschetst een bandlid de missverkiezing: 'Nu Tibet bezet is noem ik het niet Miss Tibet, maar Miss Vluchteling.'
De band komt bovendien in februari naar het Himalaya Festival in Nederland. Net als de
documentaire een mooie gelegenheid om de nieuwe Tibetaanse cultuur die aan het ontstaan is

1
fil

Tenzin Nyima, de heloas dit joar
overleden Miss Tibet 20oj

Rapparc op het basketbolvald

te bekijken.
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