Nieuwsbrief december 2020
Beste Allen,
In deze Nieuwsbrief doen wij weer verslag van onlangs verschenen uitgaven, onze plannen en
alle ontwikkelingen daar omheen.
In de vorige Nieuwsbrief maakten wij al melding van het feit dat onze vertaler, Rob van der
Hoeden, de afgelopen paar jaar in korte tijd veel boeken van Bô Yin Râ heeft vertaald.
Hierdoor is het bestuur in staat om in een korte periode van slechts enkele jaren over te
kunnen gaan tot de heruitgave van het volledige leerwerk in hedendaags Nederlands. Een
proces dat al in gang is gezet met de vertalingen van wijlen Pieter van Exter. Binnen het
bestuur passeren daardoor momenteel in een hoog tempo vraagstukken rondom de uitgave van
die boeken.
Voor de boeken binnen het leerwerk zetten we de vormgeving en lay-out voort die met de
vertalingen van Pieter van Exter werd ingezet. Echter bijzondere, nieuwe uitgaven binnen en
buiten het leerwerk, vragen om specifieke besluitvorming wat betreft vormgeving
en randvoorwaarden.
Al bij de uitgave van ‘De zin van het bestaan’ is besloten het essay van Bô Yin Râ ‘Waarom
ik mijn naam draag’ voortaan als een vast bestanddeel van nieuw uit te geven boeken achterin
het boek toe te voegen.

Covid heeft iedereen parten gespeeld, zo ook het bestuur. De meeste vergaderingen in het
afgelopen jaar konden niet op de gebruikelijke manier plaatsvinden, maar in de vorm van
videovergadering. Dat bracht ons overigens digitaal wel (dicht)bij elkaar in huis…
Ziek zijn we gelukkig niet geweest. En nu is het alweer december,
hopelijk komt er binnenkort een betere tijd.
Mocht de december-nieuwsbrief vragen of opmerkingen oproepen dan stellen wij het erg op
prijs als je contact met ons opneemt. Ook als je gewoon even van gedachten wilt wisselen.
Telefonisch kun je contact opnemen met Dick Krijt, het telefoonnummer en mailadres vind je
onderaan de Nieuwsbrief.
We hopen tot slot van harte dat jij en je naasten, ook in deze laatste maand van het jaar, de
adventstijd, de voorbereidingstijd op de geboorte van de Levende God, vrij van Covid en in
goede gezondheid mag blijven en gezegende kerstdagen hebt. En een mooie jaarwisseling
natuurlijk!
Met een hartelijke groet,
Oda de Wit,
voorzitter.

'Hortus Conclusus'

Het laatste deel van het geestelijk leerwerk, dat voor het eerst werd vertaald door E. van
Eeden in 1967, werd opnieuw vertaald door Rob van der Hoeden en in 2020 uitgegeven.
Ter sprake komen onder meer: de eenvoud van alles wat eeuwig is, waarheid en
werkelijkheid, de vraag ‘blijft er iets na de dood’, vormen van religie, verschillende
bewustzijnstoestanden, tijdelijke en eeuwige ruimte.
Het essay ‘Waarom ik mijn naam draag’ is toegevoegd achterin het boek.
Klik HIER (*1 zie onderaan de nieuwsbrief de volledige link) voor een eerste impressie en de
inhoudsopgave - van dit boek - als pdf.
Klik HIER (*2 zie onderaan de nieuwsbrief de volledige link) om het boek rechtstreeks te
bestellen bij Aurora Productions.

Nieuw! Lichtstralen

We kondigen hier trots het binnenkort te verschijnen prachtige boek ‘Lichtstralen’ aan. Een
verzameling nog niet eerder vertaalde teksten van en over Bô Yin Râ, samengesteld en
vertaald door Rob van der Hoeden. Op de foto is een gedeeltelijk omslagontwerp te zien, van
de hand van grafisch ontwerper Gaddiëlle Bakker.
Het boek biedt voor het eerst een integrale vertaling in het Nederlands van ‘Nachlese I’ van
Bô Yin Râ. Naast het leerwerk en een reeks boekjes die erop aansluiten, heeft Bô Yin Râ ook
veel bijdragen geleverd aan tijdschriften. Een deel van deze artikelen en gedichten is postuum
gepubliceerd in het boek Nachlese I. Rob van der Hoeden heeft de verzameling teksten een
andere volgorde gegeven en nog e.e.a. toegevoegd. De vertaling hiervan vormt de hoofdmoot
van dit boek. Tevens zijn in deze uitgave alle citaten bijeengebracht uit (door Bô Yin Râ
vrijgegeven) brieffragmenten, opmerkingen en notities, die voorkomen in de biografie van Bô
Yin Râ door Rudolf Schott. Hiermee kon een zeer gevarieerde ‘bloemlezing’ worden
samengesteld.
Belangstelling?
Hou de website van Aurora in de gaten of geef je bij deze uitgever op voor de nieuwsbrief
over nieuwe uitgaven van BYR.
www.aurora-productions.com / Email: info@aurora-productions.com

Nieuwe folder

Omdat de oude folder sterk verouderd was, is een nieuwe uitgebracht. Hierin is het artikel
opgenomen dat de voormalige secretaris van de stichting, Jeanne van Seters in 2005 schreef
over Bô Yin Râ. (Het artikel is ook te lezen op onze website: https://boyinra.nl/over-bo-yinra/)
Mocht u iemand kennen waarvan u denkt dat hij of zij geïnteresseerd is in de folder dan kunt
u deze aanvragen bij Aurora Productions: info@aurora-productions.com
Uitgavebeleid
Om prijstechnische redenen heeft het bestuur besloten onderzoek te doen naar mogelijkheden
de boeken met printing on demand (POD) te laten produceren. Vooralsnog levert dat met de
huidige prijs-kwaliteit verhouding geen verbetering op. Dit blijft evenwel een punt van aandacht.
In 2018 en 2019 zijn er door de uitgever Aurora respectievelijk 248 en 206 boeken verkocht.
Vergeleken met 5 tot 6 jaren daarvoor is dat een toename van circa 100 boeken. De jaren voor
2017 werden gemiddeld 140 boeken verkocht. Nieuwe vertalingen blijken vooral bij te dragen
aan toename van de verkoop.

Digitale boeken te koop bij Aurora Productions

Er verschijnen op de website van de uitgever steeds meer E-Books van Bô Yin Râ. Voor wie
graag digitaal leest of de boeken compact mee wil nemen op reis is een bezoek aan deze
pagina (*5 zie onderaan de nieuwsbrief de volledige link) de moeite waard.
Villa Gladiola
De Villa Gladiola in Lugano, het laatste huis waarin Bô Yin Râ woonde, is na het overlijden
van zijn dochter Devadatti Schneiderfranken twee jaar geleden, gerestaureerd en gerenoveerd.
In overeenstemming met de statuten van de stichting, waarin staat dat een van de doelen van
de stichting is het bijdragen aan de instandhouding van de Villa Gladiola, is tweemaal een
bedrag van €5000,- overgemaakt voor de restauratie van de villa en het geschikt maken van
het pand als museum. De bedragen zijn door de Zwitserse stichting in dank ontvangen. Vooral
de schilderijen van Bô Yin Râ die in de villa hangen zijn een bezoek meer dan waard. Op de
website van de Zwitserse stichting is te zien wanneer belangstellenden de villa kunnen
bezoeken: www.bo-yin-ra.ch
Het overlijden van Bertus ten Doeschot en openstelling BYR archief
Een jaar geleden, op 9 oktober 2019 is, na een kort ziekbed, Bertus ten Doeschot overleden.
Er zullen in Nederland weinig lezers van de boeken van Bô Yin Râ zijn die Bertus niet
kenden. Hij was als een spin in het web van de lezers in Nederland en een belangrijke
verbindende factor. Velen koesteren dierbare herinneringen aan de bezoeken aan hem en zijn
vrouw Ans

Bertus heeft zich bijzonder ingespannen om ervoor te zorgen dat het leerwerk van Bô Yin Râ,
met alles wat er omheen is verschenen, in hedendaags Nederlands werd vertaald en
uitgegeven en zo beschikbaar te laten komen voor het grotere publiek. Dat deed hij in de jaren
’90 als bestuurslid van de stichting Bô Yin Râ en daarna als adviseur van het bestuur.
Het bestuur van de stichting is hem dankbaar voor al het werk dat hij binnen en buiten de
stichting heeft gedaan om het werk van Bô Yin Râ voor een groter publiek toegankelijk en
beschikbaar te maken.
Bertus stelde met liefde zijn Bô Yin Râ archief open voor iedereen die belangstelling had. Dit
archief omvat werk van en over Bô Yin Râ, door hem verzameld vanaf 1973 en is onderdeel
van het antiquariaat & boekhandel ‘De Boekenvriend’. Een archief met vele bijzondere en
zeldzame stukken. Op afspraak was het archief altijd te bezoeken en kon alles worden
ingezien, met dien verstande dat er geen boeken, tijdschriften of voorwerpen werden
uitgeleend. Wij zijn blij te kunnen melden dat Bertus’ vrouw Ans het antiquariaat voortzet en
dat ook het beheer en de openstelling van het Bô Yin Râ archief door haar wordt voortgezet.
Iedereen die de boekenschat met boeken en artikelen wil inzien of antiquarische exemplaren
wil kopen is dus nog steeds welkom in Albergen, op de Steenkampsweg 5. Wel graag bezoek
op afspraak. Online bereikbaar
via info@deboekenvriend.nl website www.deboekenvriend.nl
Website en digitalisering
Dick Ettema heeft voor de stichting de zorg voor de website overgenomen van de voormalige
bestuursleden Rien en Alrik Swagerman. (www.boyinra.nl)
De website heeft een revisie ondergaan waardoor de inhoud nu eenvoudiger gevonden en
bekeken kan worden. Nieuw is dat van de nieuw vertaalde boeken de eerste hoofdstukken
gratis digitaal in te zien zijn via de website.
Nieuwsbrieven en nieuws zijn op de ‘Home’ pagina en de pagina ‘Over de stichting’
gemakkelijk aan te klikken. Ook is er een Facebook pagina beschikbaar gemaakt met
informatie over de stichting en het werk van Bô Yin Râ, onder de naam ‘Bô Yin Râ NL’
Beschikbaarheid van de boeken
Alle boeken van het leerwerk zijn beschikbaar, evenals de meeste boeken die niet tot het
leerwerk behoren. De boeken zijn verkrijgbaar via de boekhandel en te bestellen via de
website van de uitgever Aurora: www.aurora-productions.com
De Duitse boeken en antiquarische exemplaren zijn verkrijgbaar bij ‘De Boekenvriend’ te
Albergen: http://www.deboekenvriend.nl

Donaties
De stichting heeft in dit jaar en de achterliggende jaren haar activiteiten weer voor een groot
deel kunnen financieren uit donaties van lezers. Tot dit jaar waren er ook renteopbrengsten
van in het verleden ontvangen schenkingen, maar helaas is dat met de huidige rentestand geen
inkomstenbron meer. Gelukkig hebben we nog middelen uit het verleden die we aan kunnen
spreken, maar de donaties zijn wel nog belangrijker geworden. Het bestuur is eenieder die het
werk van de stichting op deze wijze mogelijk maakt bijzonder dankbaar!
Bestuur en vrijwilligers
De bestuurssamenstelling is anno 2020 als volgt:
Mevrouw Oda de Wit, voorzitter;
Dick Krijt, secretaris/penningmeester
Rolf Lanting, bestuurslid.
De volgende personen werken (ook) als vrijwilliger voor de stichting:
Rob van der Hoeden, vertaler
Arend Knibbe, meelezer vertalingen
Rolf Lanting, meelezer vertalingen
Dick Krijt, meelezer vertalingen
Dick Ettema, website en digitalisering
De gebroeders Alrik, Rien en Paul Swagerman zijn op de achtergrond beschikbaar als
adviseur druktechnieken, vormgeving en digitalisering.
Bestuur en correspondentie adres
Het correspondentieadres is:
Dick Krijt
Engelsbergenstraat 69
5616JB Eindhoven
040 257 36 57
Het mailadres van de stichting is: info@boyinra.nl
Website: www.boyinra.nl
Facebook pagina
De stichting heeft de Facebook pagina Bo Yin Ra NL (*6 zie onderaan de nieuwsbrief de
volledige link) aangemaakt en zal nieuwe uitgaven, citaten en voorvertoningen van
schilderijen van Bô Yin Râ onder de aandacht brengen in dit online domein. Bent u actief op
Facebook? Volg ons!

Doneren
Het werk van de stichting wordt financieel mogelijk gemaakt door legaten en donaties.
Donaties zijn zeer welkom op rekeningnummer NL51INGB0003092141 t.n.v. Stichting Bô
Yin Râ. Vermeld hierbij indien gewenst je postadres of e-mail adres voor
correspondentie. Helaas is het door gewijzigde regelgeving niet meer mogelijk om de gift af te
trekken van de belasting.

Voetnoten
*1 https://boyinra.nl/pdfs/Hortus_Conclusus.pdf
*2 https://auroraproductions.com/index.php?_route_=B%c3%b4%20Yin%20R%c3%a2/bo-yin-raboeken/hortus-conclusus
*3 https://boyinra.nl/pdfs/Wegwijzers.pdf
*4 https://auroraproductions.com/index.php?_route_=B%c3%b4%20Yin%20R%c3%a2/bo-yin-raboeken/wegwijzers
*5 https://auroraproductions.com/index.php?_route_=B%c3%b4%20Yin%20R%c3%a2/B%c3%b4%2
0Yin%20R%c3%a2%3eE-Book
*6 https://www.facebook.com/boyinra.nl/

