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j2o Kg.) werd in 1983 geschonken door Chao Khun Phra
Bímalcdhamma,delatereSangharaja Somdet PhraBuddhacharn,dehoogstgeplaatste
Het Boeddhabeeld (t.9o m. hoog,

geestelíjke van de Íhaise Sangho.
Foto 2o18

Vipassana meditatiecentrum aan de Kamerlingh
Onnesstraat: een pand voor en door mensen
Vijf entwintig jaar lang al is het pand Kamerlíngh Onnesstraat 71 in
Groningen in gebruík alsVípassana-medítatíecentrum. Zo lang is het een
komen en gaan van mensen, die hier rust en geestelijke ruímte zoeken,

medítatie beoefenen en een boeddhistische levensweg nastreven.
Dit pand is een oef enruímte. Kern ís de beoef ening van de medítatie vanuit
de Theravada-traditie. Meditatie is een doorgaande oef ening ín inzicht.
Een eigen

pand staat er niet zomaar. Het heeft een voorgeschiedenis. Een
jo jaar geleden de kans een meditatie-

kleíne groep mediterenden kreeg

centrum op te bouwen. Het project strandde destijds door een brand.
Maar de inzet en de financíële steun verdampten niet. De behoefte aan een
eígen pand leidde naar de Kamerlingh Onnesstraat.
Van deVipassana-groepen die in Nederland zijn ontstaan uit dezelfde

Theravada-bron, ís Groningen de enige'groep' díe een pand in eigendom
heeft. Dat is bijzonder. Actieve deelnemers, die hun commítment ook
financieel vertaalden, maakten én maken dat mogelijk.
Dit pand wordt al víjfentwíntíg jaar beheerd, opgeknapt en onderhouden

door vrijwilligers. Zo lang ook werken hier meditatíeleraren, meditatíebegeIeíders, bestuurder s en v ele medewerkers.

et Vipassana-meditatíecentrum
wordt geheel gedragen door vrijwilligers, op dít ogenblik ongeveer víjfentwintig. Vanuit persoonlijk idealísme wordt een groter project gedragen: het
mogelíjk maken dat deze plek er is en dat het pand kan blíjven bestaan.
H

Door de jaren heen werd beheer en bestuur steeds weer op andere wijze
gedaan. Het hebben van een eigen pand betekent: er is altijd wat te doen,
we kunnen altíjd hulp en inzet gebruiken.

Dat het niet altijd gaat zonder verschil in inzichten, hoortbíi hetleven, bii de
oefening. Soms is het niet simpel, maar het is Sangha ín de praktiik. Sangha
is meditatie in gezamenlijke actie. De beoefeningleidttot opmerkzaamheíd.
Daarin staat het pand voor een Westerse loot aan de oude boeddhistische

traditie.
Een eigen pand bíedt kansen om in het eigen programma activiteiten uit te
proberen die passen bij het doel van het pand en aansluiten bij de groepen
die we voor ogen hebben. Ook daarin staat het pand voor eenWesterse loot
aan die oude boeddhistische traditie.

ln de loop van de tijd hebben andere verwante (boeddhistische) organisatíes huísvesting gevonden in het centrum. De samenwerking met de vaste

gebruikers en met andere organisaties in ons pand biedt ook kansen in
verbreding van wat we met het medítatiecentrum wíllen uitdragen.
De wens bij dit z5-jarig jubileum is dat het pand er nog jaren mag staan.

dat wie er komt een plek víndt om te oefenen, er de kans kríjgt om in
aanrakingte komen metDhamma (de leer van de Boeddha) en er mogelijk
En

Sangha kan ervaren.

ledereen is van harte welkom in het Vipassana-meditatiecentrum. Kom
gerust en kijk wat je kunt toepassen in jouw beoefening in je leven. Een oud
gezegde stelt: "Alleen ga je misschien sneller, maar samen kom je verder".
Dick Venema

Voorzitter Stichting Vipassana-meditatie Groningen

Vipassana activiteiten aan de Parallelweg
Het begin van Vipassana-activiteiten ligt aan de parallelweg. ln iggo streken
Eric Hoogcarspel en Jildi Mohamad Sjah neer in het voorhuis van de oude
stadsboerderij aan de Parallelweg r3-r4. Onder de noemer,Boeddhistisch

Meditatie Centrum' organiseerden zij activiteiten voor en vanuit alle boeddhistische tradities, eerst thuis en later in centrum 'De Tuin, aan het Akerk-

hof.Zij nodigden onder anderen ook de Thaise monnik Mettaviharee uit om
weekenden te begeleiden. Mettaviharee was in 1973 door de Thaíse Sangha
naar Nederland gezonden voor spirituele zorg aan de ïhaíse gemeenschap en
om aan westerlingen Vipassana- of inzichtmeditatie uit de Theravadatraditíe te onderrichten. Mettaviharee gaf regelmatig meditatieweekenden
in 'De Tuin'en verbleef dan aan de Parallelweg. Rond hem groeide (ca. r983)
een vast groepje mediterenden die ook de organisatie van de activiteiten
ín Groningen op zich nam, met onder anderen Johan Tinge en Paul Boersma.

ln de beginjaren maakten ook andere boeddhistische groepen uit 6roningen
gebruik van het woonhuis aan de Parallelweg.
Het hele pand Parallelweg kwam met de schuur te koop te staan. Er werd

inmiddels binnen de Vipassana-groep veel gesproken over een eigen
meditatiecentrum om de wekelijkse avonden en weekends onderdak te
kunnen bieden. Harm van Weerden, een toegewijd leerling van Mettaviharee,
bewoog zijn moeder om het pand aan de Parallelweg te kopen, en ging aan
de slag met de verbouwing van de schuur tot meditatieruimte.

Stichting Vipassana-medÍtatÍe Groningen
Om het beheer van het pand Parallelweg te regelen werd op z8 juli t988 de

Stichting Vipassana-meditatie Groningen (SVMG) opgericht. Harm en zijn
moeder namen zitting in het bestuur als secretaris en penningmeester, met
Mettaviharee als voorzitter. Het was van aanvang duidelijk dat het een
'slapend' bestuur zou ziin; de taken van de stichting werden in feite uitgevoerd door leden van de Vípassana-groep.
ln april t989 zou Somdet Phra Buddhacharn, de hoogstgeplaatste geestelijke
in de Thaise Sanga, naar Nederland komen en ook Groningen bezoeken.
De Vípassana-groep bereidde de ontvangst voor. Mettaviharee kondigde aan
dat de Somdet bii die gelegenheid de Parallelweg zou inwijden als'Wat',

5

een boeddhistish klooster. De aankondiging leidde tot verzet van zijn twee
medebestuurders en tot onbegrip in de Vipassana-groep. Het was voor de
Groningse Vipassana-groep onduidelijk wat de religieuze en maatschappelijke consequenties zouden kunnen ziin van de oprichting van een boed-

dhistisch klooster. Onder verschillende leden van de Vipassana-groep leefde
al twiifel of beheer van een meditatiecentrum in goede handen zou zijn bij
een boeddhístische monnik. Bouwzaken en financiën wilde men hier niet
regelen in'Thaise'stiil, maar op een praktische en'Hollandse'wíize. Het was

nooit de bedoeling geweest dat de stichting een exploitatiestichting van een
boeddhistisch klooster zou worden. Daarbii was in hun visie niet begrijpelijk
dat de inzet van de vrijwilligers in Groningen zou kunnen worden genegeerd
door de wensen van één monnik uit Amsterdam. Moeizame gesprekken
volgden. Van een 'Wat'was geen sprake meer, maar de Somdet kwam met
een gevolg aan monniken en een bus vol Thaise mensen uit Amsterdam. De
Boeddhazaal, die met nodige inspanning op tijd was ingericht, werd feesteliik
ingewijd op t6 aprilt989.

Parallelweg 13-14 te Groníngen
(datum onbekend)

Plannen voor de Parallelweg
Naar mate de plannen voor de Parallelweg vaste vorm begon te kriigen, werd
het nodig het slapende bestuurte vervangen door een actief bestuur. Harm
zou blijven, vanwege zijn aandeel in de bouw. Mettaviharee wilde alleen
opstappen wanneer de Nederlandse monnik Phra Jhananando hem zou

opvolgen als voorzitter. Jhananando, die als Frits Koster in Groningen in
aanraking was gekomen met het boeddhisme en begin iaren '8o naar Thailand afreisde, kwam in juni r988 terug als monnik en ging wonen aan de

6

Parallelweg 38. Paul Boersma werd penningmeester. Egbert van der
werd secretaris. Het nieuwe bestuur trad aan op 22 maart 199o.

werff

Naast het organiseren van vaste activiteiten, zoals meditatieavonden en
weekends, was de belangrijkste taak het realiseren van het meditatie-

centrum. Het pand aan de Parallelweg (intussen omgenummerd naar
38-39) kon worden overgenomen van Harm,s moeder. Zij bleek ook bereid
de stichting een lening te verstrekken. Daarnaast moest door de stichting
een hypotheek genomen worden. De bank wilde hiervoor meer zekerheid.
Een bedelactie onder de vaste groep mediterenden en sympathisanten om
aan de stichting een bedrag renteloos te lenen voor vijf jaar, als zekerstelling
voor de bank, leverde ruim 3o.ooo gulden op. Het plan was om de schuur in

te delen in een meditatiezaal (met de Boeddha), een dojo, een sociale ruimte,
slaapgelegenheid voor twee leraren en een kantoor. De bouw zou in fasen
gerealiseerd worden, met als eerste doel de Boeddhazaal.

Phra Jhananando ín de Boeddhazaal ín de Parallelweg,1989

7

Brand en zoektocht naar een nieuw pand
De brand van 3t mei r99r gooide roet in de plannen van het opbouwen van
een meditatiecentrum aan de Parallelweg. De schuur brandde nagenoeg

geheel uit, en ook het woonhuis had enige brandschade opgelopen.
De Boeddha stond met brandvlekken beschadigd in de open lucht'
De verzekering betaalde ondanks de eigen nalatigheid de herbouwwaarde
naar de oude toestand. Het stichtingsbestuur heeft na zeven maanden,
waarin taxatie van de schade werd vastgesteld en plannen voor herbouw

werden besproken, moeten constateren dat herbouw op die plekfinancieel
niet haalbaar was. Herbouw zou bovendien meer kosten vergen, om uiteindelijk een groter centrum te kunnen neerzetten, met een meditatiezaal en
slaapgelegenheid vooryogi in de kap. Het bestuur zagzich genoodzaakt het
plan voor een eigen meditatiecentrum bii te stellen tot een kleinere, beheersbare schaal, voornamelijk bestaande uit een meditatiezaal met ontmoetingsruimte. Harm, de initiatiefnemer van de bouw van een meditatíecentrum' zag
zijn uitbreidingsplannen verdampen en stapte in ianuari 1992 uit het bestuur.
Het pand aan de Parallelweg zou te koop worden aangeboden. De gemeente
bleek belangstelling te hebben voor het perceel, in het kader van stadsvernieuwing. De Afdeling Bouwen en Wonen van de gemeente kwam als alterna-

tief met een voormalig schoolgebouwtje aan de Kamerlingh Onnesstraat dat
voor de bijgestelde doelstelling zeer geschikt bleek. ln februari was duidelijk
dat er een deal tot stand kon komen: "een ruil met gesloten beurzen".
Met het geld van de verzekering kon de stichting de schulden aan Harm
afbetalen, maar voor de kosten van verbouwing en inrichting van de
Kamerlingh Onnesstraat moest er nog extra geld op tafel komen.
Wederom werd er een beroep gedaan op sympathisanten om via leningen
voor vijf jaar een bedrag van fl. zo.ooo,- bijeen te brengen.
De gemeentelijke goedkeuring van de voorgenomen ruil volgde in mei t992.
Er kwam echter een kink in de kabel. Op basis van de gloednieuwe milieuwet
eiste de gemeente een verklaring dat de grond vrii was van verontreinigingen. De stichting moest zelf het onderzoek er naar bekostigen. Na twee

onderzoeken van tezamen 13.ooo gulden, was duideliik dat de grond vervuild
wasl sanering van de vervuilde grond werd geraamd op 33.ooo gulden. Na
een noodkreet van de penningmeester nam de gemeente de verdere kosten
voor onderzoek en sanering van de vervuilde grond voor haar rekening.

8

Nu kon er weer gewerkt worden aan het uitwerken van de deal en kon de
stichting in het najaar van 1992 aan de slag in het nieuwe pand. Formeel werd

op z5 oktober r993 de akte van ruiling gepasseerd bij de notaris.

Het Boeddhabeeld ín de Parallelweg na de brand, r99t

Voorgeschiedenis van het huidÍge pand
Het gebouw van het huidige Vipassana-centrum was onderdeel van een
nieuw complex van openbare scholen, gesitueerd tussen de Kamerlingh
Onnestraat, de Huygensstraat en de Snelliusstraat: de Evert Jan Scholtenschool (lagere school) en de Anjelier (kleuterschool), beide ontworpen door
9

J.H.M. Wilhelm, hoofdarchitect bii de dienst Stadsuitbreiding en Volkshuisvesting van de gemeente. De scholen werden opgeleverd in 1955. Het was
de bedoeling bij de scholen ook twee identieke biigebouwen te plaatsen.
Deze gebouwen dienden het scholenterrein af te sluiten aan de Snelliusstraat

en de Kamerllingh Onnesstraat. Tevens vormden ze een architectonische
overgang naar de belendende woonblokken en kregen daarom een puntdak.
Aan de Snelliusstraat was een gebouw voor het vak Handenarbeid gedacht,
met een hobbyzolder. Het pand aan de Kamerlingh Onnesstraat, ons huidige
pand, was bestemd als post voor medisch e zorg, mogeliik ingevuld door de

schoolartsendienst of de GGD. Op de bouwtekening van februari t956 wordt
het genoemd als "Wijkgebouw voor de G.G.D". De beide gebouwen werden
in r956 gerealiseerd door de Groningse Coóperatieve Bouwonderneming.
De begane grond was ingedeeld in verschillende ruimtes, ondermeer wachtkamer, onderzoekskamer en kleedhokjes. De toegang

tot het Wiikgebouw

was aan de Kamerlingh Onnesstraat. De bovenruímte was bestemd als

hobbyzolder. Het had een afzonderlijke ingang aan de zijkant van het
gebouw. Het is niet bekend wanneer de GGD uit het pand trok en welke
functies het vervolgens heeft gehad. De tussenwanden op de begane grond
waren verwijderd en deze ruimte was ingedeeld als practicumlokaal van de
Technische School. Bij de overdracht van het gebouw stonden beneden
laboratoriumtafels met gaskranen en aanrechten en een grote zuurkast.

Het pand Kamerlíngh
Onnesstraot 71, 1993
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lnrichting en indelÍng Kamerlingh Onnesstraat
Het pand aan de Kamerlingh Onnesstraat bood goede mogeliikheden voor de
nieuwe functie van meditatiecentrum. De ruimte boven kon zonder bouwkundige aanpassingen worden ingericht als meditatiezaal. De begane grond
vergde wel aanpassingen van de indeling. lnterieurarchitect Ch'ing Sze Liem,
die zelf ook mediteerde, ontwierp het plan voor de indeling. Daarin wist zij
heel doelmatig verschillende functies in te passen, zoals een kleine keuken
voor gebruikers van de meditatiezaal, een kleine Boeddhatempel en gescheiden woongelegenheid voor de inwonende monniken. Er werden wanden

opgetrokken om aan de straatzijde een woonkamer met keuken en twee
slaapkamers te realiseren. De monniken konden gebruik maken van de
ingang aan de straatzijde en hadden eigen sanitaire voorzieningen.

11

Gebruikers van de meditatiezaal gingen via de ziigang naar binnen en konden
gebruik maken van de kleine keuken' Met deze indeling zouden de monniken

ongestoord in hun eigen appartement beneden kunnen verbliiven, terwiil er
in de meditatiezaal boven activiteiten plaats vonden' Daardoor kon de
meditatiezaal ook aan derden verhuurd worden.
Vanaf het moment dat de ruil met de gemeente in principe rond was, hoewel
de feitelijke overdracht nog niet had plaats gevonden, konden vriiwilligers
aan de slag in het pand. Allereerst werd de begane grond ontdaan van het
laboratorium meubilair. Een houten schutting werd geplaatst om het eigen

terrein af te scheiden van het schoolplein.
Aannemer Dick Bussemaker (FDR bouw) voerde de verbouwing uit. Hii was
via ziin Thaise vrouw bekend met het centrum. Jhananando had de rol van
bouwopzichter. Verschillende vrijwilligers hielpen waar dat kon. Eén ruimde
iedere avond de bouwrommel op, zodat de klussenmannen de volgende dag
weer schoon konden beginnen.
Het buitenschilderwerk bleef zoals het was: witte kozijnen met bewegende
delen, zoals ramen en deuren, in blauw Het verfwerk was goed genoeg.
Deels was dat besparíng van kosten, deels wilde men het centrum niet te

opvallend laten uitkomen. Boven de ingang aan de straat kwam een bescheiden bord 'Vipassana Meditatie Centrum'in een koperen letters uitgezaagd,
dat speciaal voor het nieuwe pand was gemaakt door Fokke de Boer.

Opening Vipassana Centrum (februari 1991)
Op zondag z8 februari t993 kon het centrum ofFcieel geopend worden. ln de
kleíne Boeddhazaal werd om 1i.oo uur een Paritta Chanting gedaan door vijf

monniken, onder wie Mettaviharee, Phra Kirano en Jhananando.
De'chanting', een lofgezang in het Pali op de Boeddha, Dhamma en Sangha
met bede voor het welslagen van een onderneming, in dit geval het nieuwe
meditatiecentrum, was dankzij geluidsversterking ook in de andere ruimtes
te horen. Na een maaltijd voor de monniken en de aanwezigen volgden
openingstoespraken en werd een Mettameditatie gehouden.
Ook de buren werden op de hoogte gesteld van de opening. Voor hen werd
op zaterdag 6 maart een Open Dag georganiseerd, waarbii Jhananando een
inleiding over boeddhisme en meditatie verzorgde.

12

Monniken als bewoners van het meditatiecentrum
De Kamerlingh Onnesstraat functioneerde in de eerste iaren als een
meditatiecentrum met inwonende monniken, meer nog dan de parallelweg

voorheen. Het was de bedoeling dat de Nederlandse monniken Jhananando
en Kirano er zouden gaan wonen. De laatstgenoemde verbleef uiteindelijk
alleen korte periodes in Groningen in de jaren ry93figg4, mede vanwege zijn
taken in Amsterdam en Den llp.
Jhananando werd geleidelijk een'westerse'monník, alleen al omdat hii hier
niet kon rekenen op een vaste groep van leken die hem van voedsel voor

ontbiit en lunch kwamen voorzien, zoals in het Oosten gebruikelijk is.
Officieel ging hij terug van de status van monnik (bhíkkhu) naar noviet
(samanera). Op een van zijn reizen naar Thailand werd hij door een weldoener
gesponsord. Met dat geld kocht hij in Thailand voor het nieuwe meditatiecentrum tafeltjes, kussentjes en ook het bladgoud, waarmee het Boeddhabeeld hersteld kon worden.
De aanwezigheid van een ïhaise monnik aan de Kamerlingh Onnesstraat
trok aanvankelijk ook Thaise mensen uit de regio naar het centrum. Voor hen
werden verschillende Thaise feestdagen georganiseerd, zoals Vesak, Maga
Puja en Loi Krathong.
Jhananando coórdineerde verder de activiteiten in het centrum, zoals
meditatie-avonden en weekends en daarnaast miniretraites van vier dagen.

Boeddha-altaor ín de
medítatíezaal, r993
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Hii nodigde andere leraren uit, zoals Rhewatta Dhamma en de boed-

dhistische non Ayya Khema. Er werden avonden georganiseerd voor een
breder publiek met films en video's gerelateerd aan spiritualiteit, meditatie
en boeddhisme.

Jhananando, later Frits, was in de iaren dat hii er woonde het boegbeeld van
het centrum. Hij had meerdere rollen: monnik, voorzitter, medítatieleraar en
initiator van de activiteiten. Voor hem was het soms wel "goochelen met de
rollen", zoals hij het later zelf eens noemde. Het begon te wringen door de
regels die voor monniken gelden. Dat leidde in januari 1994 tot ziin uittreden
uit de boeddhistische monastieke traditie en het teruggaan naar het

'gewone' lekenleven. Uiteindeliik vertrok hii in december van dat iaar; in ziin
leven kregen andere activiteiten een plek, naast het zoeken naar opleiding
en werk. Frits bleef nog wel meditatieavonden en weekenden begeleiden.
Dat werd geleidelijk meer door anderen overgenomen. ln 1996 stopte hii als
voorzitter van de stichting. Met het uitreden van Frits Koster nam ook de
betrokkenheid van de Thai voor het meditatiecentrum af; men was niet voor
Frits gekomen, of voor een meditatieleraar, maar vooral voor de monnik.

Aanpassíngen in het meditatiecentrum
diende de stichting aan een aantal bouwkundige eisen van de
gemeente te voldoen: isolatie van de wanden en het dak en verschillende
brandvertragende maatregelen. Daarnaast moesten de ramen worden
vervangen door dubbelglas. ln de loop van de eerste iaren werden de meeste
punten opgepakt en werd dubbelglas geplaatst. Ook het systeemplafond en
de betonwolplaten in de meditatiezaal werden vervangen. Daarnaast moest
ook de vloer van het verlaagde deel van de meditatiezaal ('het zwembad')
worden verhoogd tot het vloerniveau van de zaal; uiteindelijk werd hier ook

ln

1994

de vloer aangepast.
De eerste verandering in de indeling van de ruimtes was het vergroten van de

woonkamer, die ook wel als kleine activiteitenruimte werd gebruikt.
Op verzoek van de Rigpa-groep werd in t994 de kamer die voor Kirano
bestemd was bii de woonkamer getrokken. Na het vertrek van Frits Koster
besloot men de kleine Boeddhazaal op te heffen en de Boeddha te verplaatsen naar de vergrote woonkamer, die nu als Boeddhazaal werd bestempeld'
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voormalige Boeddhazaal werd bij de eetkeuken getrokken, die reeds was

voorzien van een tweede keukenblok.
De behoeften van gebruikers van het gebouw waren steeds aanleiding voor
aanpassing en verbouwing. ln zoo8 werden plannen gemaakt om in de
ontmoetingsruímte een schuifpui te plaatsen. Daarmee zou het achterplaatsie bij weekends en miniretraites beter te benutten ziin. Die plannen zijn niet
uitgevoerd.
Het houtwerk van de buitengevel kreeg in zoo5 de huidige kleurstelling in de

Theravada-kleuren'oxblood' (donkerrood) en'curcuma' (crèmegeel). Joost
van den Heuvel Rijnders verbleef in dat jaar een aantal maanden in het pand
en schilderde de buitengevel. ln zotz werd in overleg met Bhante een nieuwe
huisstijl vastgesteld. Daarna werden borden met de naam en het logo aan de

15

gevel van het pand bevestigd. onderhoud werd voornameliik uitgevoerd in
eigen beheer, door vriiwilligers' Kees Hemerik verzette hierin veel werk. Na
hem deed onder meer Dick Allís het onderhoud. Hii maakte onder andere de

verhoging van het Boeddhabeeld.
Vanaf zot3 ging een groep vriiwilligers aan de slag met het opfrissen van
het binnenschilderwerk. Zii werkten ook buizen en bekabeling weg, waar
dat mogelijk was. Eén van hen, Jan Veenstra, kwam met het plan om een
nieuwe keuken te plaatsen in de voormalige entree aan de straat' dat op dat
moment de functie had van magaziin. Dat plan werd door hem uitgevoerd in
2017.

ln de loop van de jaren waren de voortuin en het achterplaatsie wat
rommelig geworden. Henny Post, lid van Zen Spirit en hovenier van beroep,

ontwierp in zotz plannen voor de voor- en achtertuin.

De

voortuin werd naar

haar plannen uitgevoerd. Het achterplaatsie werd later door een andere
vormgever gedaan. Het werd opnieuw betegeld en werd voorzien van een

houten bank.
Het pand is degeliik gebouwd. Door de structuur van het gebouw ziin
verschillende veranderingen in de loop der jaren mogeliik geweest'
De nieuwe keuken is een opmaat voor geleideliike aanpassing van de ontmoetingsruimte. Er liggen op dit moment nog meer wensen voor de toekomst op tafel, met name een verbouwing van de entree, waarbii een toiletblok gebouwd zal worden op een deel van de achterplaats, zoals geschetst
op de plattegrond aan de binnenziide van de achteromslag.

Een stichting met louter

vriiwilligers

Het beheer van een eigen gebouw bracht nieuwe taken met zich mee.
Er moesten afspraken gemaakt worden over schoonmaak en onderhoud.
Daar moesten vrijwilligers voor gevonden worden. Zo ontstonden er huisregels voor eigen gebruik. Voor het soepel verloop van de verhuur werden
afspraken met huurders uitgewerkt en huurovereenkomsten opgesteld.
Daarnaast startte men met de opbouw van een bibliotheek.
Meer dageliikse taken leidde tot uitbreiding van het bestuur van drie naar

vijf personen. ln 1993 kwamen Karina Rol en Sandra van Aubel het bestuur
versterken. ln r996 volgde Rein de Vries, als secretaris. Het bestuur hanteerde een vastgelegde taakverdeling en maakte jaarliiks een summier iaarr6

verslag. Financiële jaarverslagen werden reeds vanaf r99o door paul Boersma
opgesteld. Vier tot zes keer per jaar werd aan mediterenden een papieren
nieuwsbrief gezonden met de activiteiten van de komende periode.
Na het vertrek van Frits Koster als voorzitter van de stichting in r996 leek het
enthousiasme enigszins in te zakken. Minder mensen waren beschikbaar voor

de lopende taken. Kees Hemerik, die hem opvolgde als voorzitter, was tevens
de klussenman en tegelijk begeleider van de meditatieavonden. Samen met
Sietske de Haan en penningmeester Gerard Bolier hield hij het programma
gaande. Met weinig inkomsten kon er ook weinig geïnvesteerd worden in het

gebouw. Wat gebeuren moest, werd door vrijwilligers gedaan: íeder deed zijn
taak, maar op z'n eigen eilandje.
Kees stopte in zooS als voorzitter. Hij werd opgevolgd door Marieke

Duijvestijn. Zij zaghet als haar taak om de samenhang tussen de vrijwilligers
te verbeteren en helder te maken wie of welke groep welke taak uitvoerde en
wie eindverantwoordelijke was. Zo ontstonden bijvoorbeeld de klussengroep
en een tuingroep. Al eerder was een medewerkersoverleg ingesteld, waarbij
bestuur en vrijwilligers twee keer per jaar bij elkaar komen om beleidszaken
en lopende activiteiten met elkaar te bespreken.
Ook het functioneren van bestuur ten opzichte van de begeleiders werd door

het bestuur onder de loep genomen. Binnen het bestuur sprak men wel over
"scheiding van kerk en staat", waarmee gedoeld werd op een functionele
scheiding tussen enerzijds verantwoordelijkheid voor het inhoudelijke, zoals

meditaties en retraites, en anderzijds het organisatorische bestuurswerk.
Concreet betekende dit géén leraar in het bestuur. Vanaf zooS zat Ank
Schravendeel, als huisleraar en supervisor van de begeleiders, bij de

bestuursvergaderingen en Marieke, als voorzitter van het bestuur, bij het
overleg van de begeleiders. Deze invulling van taken werkte goed. Marieke
nam in 2o1o uit praktische overwegingen wel de rol van begeleider van de
woensdagavond op zich, vanwege het uitvallen van een aantal begeleiders.
Zij stopte als voorzitter in zot4 toen er een opvolger was gevonden in de
persoon van Hans Colpa. Sinds zotT vergaderen het bestuur en de begeleiders apart en is er daarnaast structureel overleg van het bestuur met alle

begeleiders.
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Danaschaal ín de
medítatíezaal, zotS

Klaas Vos, penningmeester sinds 2001, en Marieke hielden ook de vergoe-

dingen voor vrijwilligers tegen het licht. ln voorgaande jaren was het gebruik
gegroeid dat sommige begeleiders een vergoeding kregen per avond of
retraite, terwijl andere vrijwilligers geen vergoeding ontvingen. Dit werd
ervaren als onterechte scheefgroei die ook uit boeddhistisch oogpunt
onwenselijk was. Naar het voorbeeld van Vipassana-centrum Sangha Metta
kwam men tot een nieuw stelsel van vergoedingen. Daarbij is alle vriiwilligerswerk in principe'dana'(vriigevigheid) van de vrijwilliger. Hii of zij kan voor de

diensten bii de stichting een tegoed opbouwen dat aan activiteiten van het
Vipassana-meditatiecentrum kan worden besteed. Begeleiders en meditatieleraren mogen deze compensatie ook besteden aan retraites of meditatiecursussen buiten het eigen centrum. Het nieuwe stelsel werd besproken met de
betrokken begeleiders en werd ingevoerd in 2o1o. Enkele begeleiders stopten
met begeleiding, omdat zii een eigen praktiik begonnen waren.
Betere zichtbaarheid van het Vipassana-meditatiecentrum naar buiten
werd mogeliik door een website, waarop het centrum zich met informatie
presenteerde. ln 2o12 werd de nieuwe huisstiil in een verbeterde website
doorgevoerd. De website bracht ook vernieuwing in de communicatie met
de achterban; het bood de mogeliikheid mediterenden en geïnteresseerden
te informeren via een digitale nieuwsbrief. Voorheen was dat een gedrukte
brief, die werd rondgestuurd. Voor de interne communicatie zorgde cees Jan

r8

Visser voor een dropbox, waarop bestuur, begeleiders en vrijwilligers zijn
aangesloten en interne stukken kunnen delen. Dat gaf de mogelijkheid om
het werk van de verschillende vrijwilligers op elkaar af te stemmen.
ln het voorjaar van 2015 ging er een schok door boeddhistisch Nederland
toen seksueel misbruik van de in zooT overleden Mettaviharee in het nieuws
kwam. Verschillende meditatieleraren en retraitebegeleiders die in het

verleden zijn leerling waren, onder wie Johan Tinge, Frits Koster en Ank
Schravendeel, meldden in een bericht in het Boeddhistisch Dagblad dat ze dit
gedrag verwierpen. Zij erkenden de schade die dit bíj betrokkenen had
gegeven. ln Groningen trad Ank tijdelijk terug als huisleraar om zich te bezinnen op haar taak. Het bestuur ondernam direct actie en plaatste een bericht
op de website waarbij men afstand nam van de handelingen van
Mettaviharee en bereid was met slachtoffers in gesprek te gaan. Ook enkele
Groningse slachtoffers meldden zich. Voorzitter Hans Colpa heeft als contact-

persoon deze kwestie met grote zorgvuldigheid behandeld. ln maart 2006
besloten Ank en het bestuur samen verder te werken. Er werd een ethische
code opgesteld en een vertrouwenspersoon aangesteld.

Bord op de entreedeur
(t993), zorS

ln het voorjaar van 2o15 was het bestuur begonnen aan een brede interne
discussie over de visie op de toekomst. Het resultaat is de beleidsnotitie zot5-

het bestuur op eigentijdse wijze waar men staat, zich
bewust van de inbedding in zowel de Groningse samenlevÍng als de Theravada-traditie van het boeddhisme. Op heldere wijze stelt het bestuur vast welke
doelen en doelgroepen het voor de toekomst voor ogen heeft. Om deze
2o2o. Daarin verwoordt
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doelen voor het Vipassana-meditatiecentrum te kunnen bereíken is, zo is de
conclusie, een goed georganiseerd beheer van het eigen pand noodzakeliik,

terwijl het gedragen wordt door de inzet van gemotiveerde vrijwilligers.
Zonder dat het woord valt, is er sprake van vorming van een nieuwe Sangha,
in de groep van mediterenden, in de groep van actieve vriiwilligers en in allen
die betrokken ziin bii het pand.

Activiteiten door de iaren heen
Kern van de activiteiten van de stichting is de Vipassana of inzichtmeditatie. Vaste meditatieavonden in de week (nu woensdagavond) en met enige

regelmaat een meditatieweekend met indien mogelijk een meditatieleraar
van buiten. Nieuw sinds eind jaren '9o was de basiscursus voor beginners,
zodat men zich de methode kon eigen maken. Sinds zoo8 is er iedere maand
een lezing op de woensdagavond. Ook kleine Vipassana-retraites konden in
het pand worden gehouden, uiteraard gebonden aan een maximum aantal
deelnemers dat kon worden ondergebracht. Voor de retraites werden ook
leraren van buiten gevraagd, onder meer Frits Koster en Joost van den
Heuvel Rijnders. Buiten lezingen en cursussen, waarin boeddhisme wel
centraal stond, afficheerde het meditatiecentrum het boeddhisme niet of
nauwelijks. Een laagdrempelige plek om te kunnen mediteren was waar het
centrum om draaide.
Het is zo gegroeid dat de meditatie-avonden begeleid worden door mensen
uit eigen kring. Dat was aan de Parallelweg al het geval, waar met name
Johan Tinge de avonden leidde. De begeleiders waren niet alleen uit eigen
kring, maar vaak ook'van eigen kweek'. Men kwam om te mediteren en na
verloop van tijd kon iemand de rol kríigen van begeleider van de avonden.
Het ging organisch, wanneer het bii iemand paste, maar niet geheel
zonder begeleiding. Frits nodigde mensen uit. Naast hem ging Eelkie Postma
avonden begeleiden. Vervolgens werden Kees Hemerik, Sietske de Haan,
Rommy Hutting en Ank Schravendeel vaste begeleiders. Nog weer later
waren dat ook Hanny van der Vlugt, Joyce Schouwman, Arnica Bosman en
Astrid Naastepad. Rond zoo5 is ingesteld dat de begeleiders feedback kregen
van in eerste instantie Frits Koster en later Ank Schravendeel. Ank was, zoals
dat ook bij andere begeleiders het geval is, doorgegroeid tot meditatieleraar
en retraitebegeleider dankzii intensieve retraites en door studie bii bekende
20

Medítatie-ínstructíe in de medítatíezaal door Ank Schravendeel, zorr

leraren. ln zoo8 werd zij aangesteld als huisleraar. Na het vertrek van Hanny
van der Vlugt ging ook Marieke Duijvestijn begeleiden. Het huidige team van

begeleiders bestaat uit Ank (die tevens de supervisie geeft), Marieke, Vera
Wallis de Vries en Maurice Foulon. Door de jaren heen werden verschillende
gastleraren uitgenodigd, zoals Fríts Koster, Dingeman Boot, Doshin Houtman,
Khanti Nouwen, Paul Boersma en Riët Aarse.
Vanaf het midden van het eerste decennium van deze eeuw kwam het boeddhisme weer meer in beeld in de activiteiten van het Vipassana-meditatie-

centrum, met name in leesgroepjes en thematische cursussen. Eén daarvan

vormt de Jaargroep die in zoo8 gestart is. De deelnemers van de Jaargroep
verbinden zich voor tien zondagmiddagen in een vaste groep voor een
gecombineerde sessie van dhammastudie en meditatie. Vanaf zoo8 verzorgt
Anne Veen eerst filmavonden en later lezingen over boeddhisme vanuit
Tibetaans boeddhistische invalshoek. Ook maakt sinds zoto lnsight Dialogue
deel uit van het programma. lnsight Dialogue is een methode ontwikkeld
door een Amerikaanse Vipassanaleraar waarbíj je mediteert in dialoog en
waarin boeddhistische onderwerpen met elkaar onderzocht worden.
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.-:-:-

voorbeeld is de herintroductie van de vieríng van Vesak.
De traditionele viering, waarbii 'chanten'(reciteren) in Pali door monniken
centraal staat, is in een meditatiecentrum zonder monnik niet van toepassing. Vanaf zoog wordt Vesak gevierd op een van de vollemaans zondagen in
Een ander

mei. Programma-onderdelen ziin meditatie, een'dhammatalk' en'chanten'.
Voor het'chanten'werden avonden georganiseerd waarop men het reciteren
van de Pali-teksten kon leren.

Boeddhabeeld in de medítatiezaal, zotB

Ook retraites in het Vipassana-meditatiecentrum met boeddhistische monniken en nonnen dragen een duideliik boeddhistische karakter; het meditatie-

onderricht

is

doorspekt met'dhammatalks'.

Bhante Seelagawesi Thero (Sri Lanka) komt sinds 2007 ieder iaar naar Neder-
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land en geeft al enkele jaren een retraite in het Vipassana-meditatiecentrum.
Sister (Ayya) Virafiani (woonachtig ín Birma en afkomstig uit de VS) was in het

vooriaar van 2or8 voor de derde maal in Groningen voor een metta-retraite.
De retraites van Bhante zijn sinds zor3 voor volgelingen van de Dhamma de
gelegenheid bij uitstek om Toevlucht te nemen.
Na magere jaren is het Vipassana-meditatiecentrum op dit moment een plek
waar men naast de meditatie, of dankzij de meditatie, kan proeven van de
Dhamma vanuit een Westerse insteek.

Huurders en samenwerking met andere stromingen
Vanaf de start van het meditatiecentrum aan de Kamerlingh Onnesstraat was

duidelijk dat de exploitatie van het pand alleen haalbaar zou zijn wanneer ook
verwante boeddhistische groepen er gebruik van zouden maken. De statuten
gaven die mogelijkheid ook.
Eén de eerste vaste huurders was Yogaleraar Koos Zondervan, die

tot op

heden in het centrum Yogalessen geeft. Het Tibetaanse Boeddhistisch

Centrum van Jolanda Hennekam kwam wel eens en de Soefi-groep van Dick
Lieftinck. De Rigpa-groep met Nynke Valk en Daan Meerburg maakten ook
gebruik van het Vipassana-centrum totdat zij een eigen centrum kregen; later
ook het Maitreya lnstituut met Fokje Westerling. Jarenlange huurders waren
(of zijn) onder meer: Yoga (Zen Spirit, lrène Bakker), Soefi groep (Anne Pauly),
Dzogchen Community (Tibetaans boeddhisme), Meditatie en Iichaamswerk
(Harm Stel), Mindfulnesstrainingen (Hetty Oosterbeek), CompassÍe-

trainingsopleiding (Frits Koster en Erik van den Brink), Orde van Boeddhistische contemplatieven (Koosie Meijborg), Oefengroep geweldloze communicatie (Christiaan Zandt), Yungdrun Bón traditie (Tibetaans boeddhisme, Ada
de Boer) en Leven in Aandacht (Else Marijke Schot).
Het Platform Religie en Levensbeschouwing, organiseerde Open Dagen,
waarbij alle religies zich presenteerden door het openstellen van hun
gebouwen. Dit initiatief werd in zott opgepakt door Marieke Duiivestiin als
kans om een netwerk van verschillende boeddhistische stromingen in
Groningen op te bouwen. Op de eerste zondag van april 2011 en zotz werd
een Open Dag gehouden met víjf andere groepen in het Vipassanameditatiecentrum: Maitreya lnstituut, Karma Kagyu Linie (Diamantweg),
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Zen Spirit, Zen River (uithuizen) en Leven in Aandacht. De deelnemers van de

Open Dag in het centrum bleken heel graag de verschillen tussen de boed-

dhistische stromingen te willen ervaren.
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Schoenen in de garderobe op de Open Dag,2011

Samenwerking met vaste gebruikers en huurders leidde soms ook tot actieve
deelname in het Vipassana-meditatiecentrum, zoals 7.en Spirit-lid Henny
Post, die zich om de tuin bekommerde. Voor kortere of langere tiid namen
vertegenwoordigers van andere groepen een rol in het bestuur, zoals Albert
Corter, betrokken bij Maha Karuna Chan, in de jaren 2oo8-2o11. Johan Knol,
die organisator is van het verbliif van Bhante in Nederland, werd bestuurslid
in zor5 en stopt in zot8.
r,/esak

werd in zoro samen met verschillende groepen gevierd: Zen Spirit en
Leven in Aandacht. Sinds zott is er een gezamenliike voorbereiding, waarin
het Vipassana-meditatiecentrum en de partners gezamenlijk een programma opstellen met meditatieve onderdelen, het'chanten'van Pali-teksten om
Toevlucht te nemen, het zingen van liederen van Ïhich Nath Hahn, het ritueel
van baden van de baby Boeddha en een lezing over een thema. De gezamenlijke Vesak-viering van 2o18 werd voorbereid met Zen Spirit, Leven in Aan-

dacht, Zen River en Maitreya lnstituut, met als thema: Sangha -'What about
me?' Deze voorbereidingsgroep heeft besloten om bii elkaar te bliiven komen
om in de toekomst ook andere gezamenliike activiteiten te gaan organiseren.
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Verantwoording
Deze publicatie verschijnt ter gelegenheid van het z5-jarig bestaan van het
Vipassana-meditatiecentrum te Groningen op z september zorg.
Het kwam mede tot stand dankzij interviews van Ank Schraveneel met:
Marieke Duijvestijn, Sietske de Haan, Frits Koster, Ch'ing Sze Liem & Marcel

Rouweler, Jan Veenstra, Klaas Vos, Harm van Weerden, Egbert van der Werff
en Koos Zondervan.
Ook werd gebruik gemaakt van rEen klein stukje historie van het Vípassana

Centrum Croningen: t98z-t9931, speech van Paul Boersma bij het ro-jarig
bestaan van het Vipassana-meditatiecentrum 6roningen in zoo3.
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binnenzijde
Petra van Kalker (ontwerp logo Vipassana-groep, ca. r984): p. z6
Frits Koster (fotocollectie): pp. 7 en i3

Stichting Vipassana-meditatie Groningen (fotocollectie): pp. 6, 9 en 1o
Studio Ampersand, Lonneke Clarenburg (ontwerp logo huisstijl SVMG, zorz):
titelpagína
Jan Veenstra (foto's zor8): omslag, pp.2,18,19,22, z7 en z8
Jan Veenstra (bewerking plattegronden): omslag voor binnenzijde, pp. rr en

t5, omslag achter binnenzijde
Ronald Velthuizen (foto's zorr): pp.

21

en 24

Harm van Weerden (ontwerp logo SVMG, r988): titelpagina

25

-lt

é

\<
Colophon
Uitgave: Stichting Vipassana-meditatie Groningen
Tekst en beeldselectie: Egbert van der Werff
Redactie: Ank Schravendeel, Dick Venema en Egbert van der Werff
Leescommissie: Marieke Duiivestiin, Frits Koster en Ank Schravendeel

Vormgeving: N ika Wasseghi
Print: RCG Groningen
Oplage: t5o

September zot8

26

Boeddhazaal in de Komerlíngh Onnesstroat 71, 2o18
Voríge pogína: Meditotiezaal in de Kamerlingh Onnesstraat 71, 2018

aohtCrpLadrs

I

toLLctvucLwtc

I

garderobc

kau*z

cv\Mc

gcmcatusohdl?cLLjluruLwv

v o cd dh qza

aL,

vw

eÀït atLe rwíwcV

EevtF'cw
sL,havv,zr

B

q

t

t
a

^2

gY o wd

wet t o cb.o v*sfiLa wnew

É1

