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Nieuwsbrief december 2021                                            

Beste Allen,

Het jaar loopt ten einde, het is tijd voor de december-nieuwsbrief, en zoals
gebruikelijk doen we in deze Nieuwsbrief weer verslag van een onlangs
verschenen uitgave.
In de vorige nieuwsbrief lieten we jullie daarnaast kennis maken met onze vertaler,
Rob van der Hoeden. Deze kennismaking is, zoals ik vorige keer schreef, een
boeiend essay geworden, waarin we meegenomen werden in de wereld van een
vertaler van het werk van Bô Yin Râ. Wie het hele essay nog eens wil nalezen
verwijzen we naar onze website.
In deze nieuwsbrief willen we even stilstaan bij de uitgave van het boekje
‘Vonken’.
Dit jaar zijn we, des te meer geconfronteerd met de uitdagingen waarmee het
uitgeven van een boek(je!) gepaard gaat. Maar ook de uitdagingen waarmee de
vertaler geconfronteerd wordt.
Dat was het geval nadat het tweetalige (Duits en Nederlands) boekje Vonken
waarin opgenomen de Mantrapraktijk was gedrukt. Hier bleek na het drukken op
een aantal gebieden (de vertaling, de vorm van de uitgave, de keuze van het
materiaal etc.) een aantal onvoorziene ‘onvolkomenheden’ te zijn ontstaan.
Waar de vertaling van het proza voor de vertaler een hele uitdaging is, om de
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gemeenplaats maar weer te noemen, bleken de Funken, de mantra’s, heel
moeilijk, in de woorden van Rob: eigenlijk niet te vertalen, met als gevolg dat
sommige mantra’s toch herzien moesten worden.
Naast tekstuele onvolkomenheden bleek echter het materiaal van de eerste
uitgave niet tot de gewenste ‘schoonheid’ te leiden. In gezamenlijk overleg is toen
besloten het boekje af te keuren en toe te werken naar een nieuwe uitgave.
Uiteraard was dat voor ons allemaal een grote teleurstelling. Maar uiteindelijk zijn
we blij zijn met de beslissing, gezien het resultaat: een werkelijk fraai, wellicht
‘volmaakt’ nieuw boekje ‘Vonken’, waarin opgenomen zoals de Mantrapraktijk, Bô
Yin Râ 's toelichting op mantra's en de wijze waarop die in onze westerse landen
ter verrijking van de ziel toegepast kunnen worden..
Een door de vertaler Rob, geschreven toelichting is in de laatste druk van dit
tweetalige boekje opgenomen om duidelijk te maken dat de mantra’s misschien
wel naar betekenis, maar nauwelijks met behoud van de originele klankmagie zijn
te vertalen. In de toelichting wordt dan ook verwezen naar de originele Duitse,
door Bô Yin Râ vormgeven Funken, mantra’s in westerse, in dit geval Duitse
woorden. Verderop in de nieuwsbrief kunt u deze tekst doorlezen. Het mooie van
dit tweetalige boekje is overigens natuurlijk dat die Duitse tekst direct naast de in
het Nederlandse vertaalde tekst te lezen is.
Daarnaast is besloten om de fonetische uitgave van de Duitse Funken, tot onze
verrassing eveneens door Rob v d Hoeden gemaakt op de website te zetten, zodat
iedereen die moeilijkheden met de Duitse taal heeft hier gebruik van kan maken
bij het lezen van de Duitse tekst.
Uiteraard zijn we intussen weer hard aan het werk om de volgende boeken uit te
geven, zo zijn het tweetalige boek ‘Gebeden’ en ook 'Geestelijke Relaties' bijna
klaar en we hopen die begin 2022 te kunnen presenteren!
Bovendien staan ook de werken Leven in het Licht, Boven alledag en Eeuwige
werkelijkheid, gebundeld in één boek onder de titel ‘Leven in het Licht’ op de
nominatie in de lente het daglicht te gaan zien!

Mocht deze 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.

Het bestuur wil u tot slot in deze door Covid extra donkere en voor sommigen ook
beangstigende periode voor 2022 met de volgende woorden van Bô Yin Râ uit
'Wegwijzers' het hart doen verlichten:

Terugkeer naar huis
Ook ik was eens in schijn gevangen….
Ook ik liet eens de droom in mij begaan…
Maar toen werd ik in ’t Licht tot Licht verbrand
En ben ik in zijn stralen opgegaan.
Nu is der aarde duister om me heen
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Voor mij als dichte mist, onpeilbaar ver….
Diep onder me hoor ‘k nog een grommend wilde zee.
Maar ver blijven zijn stormen van mijn ster!
 
Moge u allen, ondanks alle uiterlijke narigheid, uw ster in uw ziel voelen lichten!

Met een hartelijke groet,
namens het bestuur,
Rolf Lanting,
bestuurslid.

Nieuw: Funken - Vonken waarin opgenomen mantrapraktijk, Dubbeltalig!!

"Een van de belangrijkste middelen tot vorming van de ziel is de inwerking door
bepaalde klankreeksen van de menselijke taal. Oeroud is de kennis van zulk een
inwerkingsmogelijkheid; in de liturgieën, zowel als in de meer volkse
gebedsformules van alle grote religieuze systemen der mensheid, zijn haar sporen
gemakkelijk aan te tonen." Dit boekje bevat 22 mantra's, zowel in vertaling als in
de oorspronkelijke Duitse versie, alsmede het hoofdstuk 'Mantrapraktijk', dat al
het wetenswaardige over de uitoefening en de geestelijke betekenis van enkele
Sanskriet woorden bevat. 
Geb., 80 pag.,17 x 11,2 cm., 2021 / Bewerkte vertaling: Rob van der Hoeden

Klik HIER om het eerste hoofdstuk en de inhoudsopgave – van dit boek – als pdf te
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downloaden.
Klik HIER om het boek rechtstreeks te bestellen bij Aurora Productions.

Toelichting van de vertaler bij Vonken:

De Duitse Funken zijn nagenoeg onvertaalbaar. Daarom kan de Nederlandse
vertaling van de mantra’s, die in deze uitgave naast het oorspronkelijke Duits is
afgedrukt, niet als gelijkwaardig aan de Duitse tekst worden beschouwd. Zij is
slechts een benadering naar betekenis en klankwaarde, een brug naar het
origineel. Er is geprobeerd de betekenis van de mantra’s zo goed mogelijk weer te
geven. De klankwaarde van de vertaling zal ontoereikend zijn; hiervoor zal de
lezer te rade moeten gaan bij de Duitse tekst en - zoals Bô Yin Râ aanbeveelt - de
klanken van een mantra, los van de betekenis, in zichzelf moeten inspreken en
ervaren.
Een fonetische weergave van de Duitse mantra’s kan men binnenkort vinden op
www.boyinra.nl

 

Nieuwe reproducties van de schilderijen van Bô Yin Râ
via Verlag Magische Blätter.

Bij uitgeverij Verlag Magische Blätter in Duitsland kan men een nieuw type
reproductie aanschaffen.
Hoe gaat dat in zijn werk?
Een bijzondere zorg van deze Duitse Bo Yin Ra stichting  (https://www.bo-yin-ra-
stiftung.de/ ) is het maken van een catalogus van de schilderijen Van Bô Yin Râ.
Voor zover bekend bestond zo'n complete catalogus van werken nog niet.
De Stichting wil zijn gehele oeuvre in de vorm van reproducties bewaren - zo
trouw aan het origineel en zo volledig mogelijk. De oeuvrecatalogus van Bô Yin Râ
is dan ook niet alleen een titellijst, maar vooral een archief met reproducties. Een
kopie van deze reproducties (vooralsnog een beperkt aantal) kan men via de
uitgeverij Magische Blatter kopen.

Wat is de uitgeverij Magische Blätter?
 In 1920 richtten Bô Yin Râ en de schilder Fritz Neumann-Hegenberg de Jakob-
Böhme-Bund in Görlitz op als een vereniging van beeldende kunstenaars - met de
intentie zich met de hoge geest van de Görlitzer Jacob Böhme (1575-1624)
"artistiek en menselijk" te verbinden. Uit deze impuls ontstond in hetzelfde jaar de
uitgeverij MAGISCHE BLÄTTER, gesticht door de uitgever Richard Hummel in
Leipzig. Deze uitgeverij heeft ca. 20 jaar haar tijdschrift Magische Blätter
uitgegeven.
In het voorjaar 2020, 100 jaar na dato, is in Duitsland het initiatief ontstaan deze
uitgeverij Magische Blätter nieuw leven in te blazen, met de bedoeling de
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komende jaren het tijdschrift onder dezelfde naam weer te laten uitkomen.
Naast het uitgeven van het tijdschrift Magische Blätter (waar men zich op kan
abonneren) is het echter mogelijk via deze uitgever de prachtige afdrukken van
het werk van Bô Yin Râ te kopen.
De uitgeverij schrijft hierover op haar Site (https://verlagmagischeblaetter.eu/):
Via de Duitse Bo Yin Ra Stichting  zijn sinds 2020 mooie reproducties van de
schilderijen van Bô Yin Râ te verkrijgen.
Het is ons een genoegen u onderstaande schilderijen als kunstafdruk aan te
kunnen bieden. Het is de eerste keer sinds ze werden gemaakt dat ze beschikbaar
zijn als reproducties van hoge kwaliteit. Dit werd mogelijk gemaakt door het
digitale beeldarchief van de Duitse Bo Yin Ra Stichting, dat in 2020 van start ging.
Uitgangspunt bij de totstandkoming van het fotoarchief was de grootst mogelijke
trouw aan het origineel. We hopen in de loop van de tijd meer prints beschikbaar
te kunnen stellen.
Elke reproductie is verkrijgbaar in drie verlichtingsvarianten, als PLAN PRINT,
MUSEUM PRINT en een COMBINATIE IN GELIJKE ONDERDELEN. Het enige verschil is
de verlichting van het beeld tijdens de opname. U kunt foto's met een hogere
resolutie bekijken of downloaden door op de bijbehorende letters te klikken en zo
een variant kiezen, afhankelijk van uw persoonlijke voorkeur. Voor de meesten zal
dit de driedimensionale museumprent zijn. Bij combinatiedruk is de kleur- en
canvasstructuur iets minder prominent aanwezig, maar blijft herkenbaar en bij
plandruk verdwijnt deze geheel.

Oproep: De Duitse Bo Yin Ra Stichting komt graag in contact met eigenaren van
schilderijen van Bô Yin Râ tbv haar reproductie-oeuvrearchief.

Niet om de schilderijen te kopen, maar om er een optimale reproductie van te
maken voor het oeuvrearchief zoekt de Duitse Bo Yin Ra stichting eigenaren van
zijn werk. Wellicht bevinden zich er ergens nog onbekende werken, waarvan de
stichting het belangrijk vindt die in de vorm van een reproductie in haar archief op
te nemen. Het gaat nadrukkelijk  niet om de koop van deze werken.
Eigenaren kunnen Hier met de Duitse Bo Yin Ra stichting contact opnemen.

De Boekenvriend

Ook na het overlijden van Bertus ten Doeschot blijft de Boekenvriend bestaan.
Boeken van Bô Yin Râ die men thuis 'over' heeft kan men altijd aan de
Boekenvriend schenken.

Ans, met wie Bertus zijn leven deelde, heeft besloten de Boekenvriend te laten
voortbestaan. "De Boekenvriend is nu", zo schrijft Ans, "in onze oude woonkamer,
zodat woon/werk- verkeer voor mij levenslang maar 1 stap is". Op bijgaande foto
is de prachtige oude gewijde plek te zien waar Bertus veel verbleef.
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Bezoekers, eigenlijk iedereen die vraagt om "duidelijkheid", krijgen altijd een
folder mee om rustig door te lezen, waarna een evt. vervolg contact of bezoek
mogelijk is.

En ja, lezers/nabestaanden mogen hun boeken net als reeds jaren het geval is aan
de boekenvriend blijven schenken. Er is soms vraag naar, net zoals het voorbeeld
van een lezeres die graag "het hoge doel" in verschillende vertalingen wilde
vergelijken opdat ze innerlijk duidelijkheid kreeg...
"Voor velen is het belangrijk dat boeken die voor hun zoveel betekend hebben, op
een goede plek komen. Nabestaanden en mensen die verhuizen zien ons vaak als
'het moederhuis', Zo lang als ik er nog ben en dit mag doen zal dit ook zo blijven"
aldus Ans, waarna ze afsluit: "De conclusie van velen die ons bezochten is dat we
FAMILIE zijn dat onze zielen verwant zijn!"
 

Nogmaals aandacht voor de nieuwe folder.
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Omdat de oude folder sterk verouderd was is zoals in de vorige nieuwsbrief al
vermeld 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-
yin-ra/)
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

Website en digitalisering

Dick Ettema heeft voor de stichting de zorg voor en blijft werken aan het up to
date houden en verfraaien van de website  (www.boyinra.nl).
De website heeft een revisie ondergaan waardoor de inhoud nu eenvoudiger
gevonden en bekeken kan worden, de vorige nieuwsbrieven makkelijker ingezien
kunnen worden, van de nieuw vertaalde boeken de eerste hoofdstukken gratis
digitaal in te zien zijn.
Zo zijn Nieuwsbrieven en nieuws op de ‘Home’ pagina en de pagina ‘Over de
stichting’ gemakkelijk aan te klikken.

Facebook pagina

De stichting heeft ook de Facebook pagina Bo Yin Ra NL 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!

Beschikbaarheid van de boeken en de e-books.
 
Alle in het Nederlands vertaalde 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:
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www.aurora-productions.com

Er verschijnen op de website van de uitgever steeds meer vertaalde E-Books van
Bô Yin Râ. Voor wie graag digitaal leest of de boeken compact mee wil nemen, bv.
op reis, is een bezoek aan deze pagina de moeite waard!

De Duitse boeken en antiquarische exemplaren zijn verkrijgbaar bij ‘De
Boekenvriend’ te Albergen: http://www.deboekenvriend.nl/

Nogmaals over donaties

Het werk van de stichting wordt financieel mogelijk gemaakt door legaten en
donaties. De vorige keer schreven we al dat de stichting dit jaar en de
achterliggende jaren haar activiteiten voor een groot deel heeft kunnen
financieren uit donaties van lezers. Tot vorig 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.

Donaties zijn dan ook 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.
Het bestuur is eenieder die het werk van de stichting op deze wijze mogelijk
maakt bijzonder dankbaar!

Bestuur en vrijwilligers
 
De bestuurssamenstelling is sinds 2021 als volgt samengesteld:
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

Firefox https://mailchi.mp/da2e42745fe8/nieuwsbrief-4320021

8 van 9 28-12-2021 17:30

https://www.aurora-productions.com/
https://www.aurora-productions.com/
https://aurora-productions.com/B%C3%B4%20Yin%20R%C3%A2/B%C3%B4%20Yin%20R%C3%A2%3EE-Book
https://aurora-productions.com/B%C3%B4%20Yin%20R%C3%A2/B%C3%B4%20Yin%20R%C3%A2%3EE-Book


 
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

Share Forward
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