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REDACTIONEEL
In het vorige nummer vroeg de redactie
zich af hoe boeddhisten tegen het goede
leven aankeken. Valt er eigenlijk wel iets te
genieten in het boeddhisme? Op deze oproep
reageerde Doshin Houtman, met een pleidooi
voor openheid en terughoudendheid. Zeker
valt er wat te genieten in het boeddhisme,
zo stelt zij, maar dat genieten bestaat vooral
uit het zich openstellen voor alle mooie en
aantrekkelijke zaken in het leven, er met
aandacht bij zijn en het daarbij te laten.
Veel mensen ervaren een kloof tussen
het zitten tijdens een retraite of een
meditatiesessie en het dagelijks leven. Paul
Boersma gaat in op de vraag hoe we ook
in het dagelijks leven zo oplettend kunnen
zijn als wanneer we op ons kussen zitten.
Sommigen gaan daarvoor aan de rand van
een ravijn zitten, of riskeren het om door
tijgers verslonden te worden. Zo ver hoeft
u gelukkig niet te gaan, het is voldoende
als u zich realiseert dat Vipassana iets heel
natuurlijks is, iets waartoe de geest steeds
geneigd is.
Verder vindt u in dit nummer enkele
inspirerende verslagen van retraites. Met
name de retraite met Noah Levine, heeft veel
losgemaakt bij mensen, al is het altijd iets
anders dan waarvoor men dacht te komen.
Hoe minder je jezelf ervaart, hoe makkelijker
het is om te zien en te doen wat goed is voor
jezelf.
Helaas heeft Willie Brunekreeft, de vaste
vormgever van de Simsara, besloten zich
terug te trekken ut de redactie. Wij danken
haar hartelijk voor haar inzet voor dit blad.
Inmiddels heeft Job Burgers haar plaats in
de redactie ingenomen, iets wat u misschien
al was opvallen aan de iets gewijzigde
vormgeving.
De redactie wenst u veel aandachtig
leesplezier!
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Valt er in het boeddhisme
wel wat te genieten?

Door Doshin Houtman

Het leven komt met dukkha, daar komen we niet onderuit.
Maar we kunnen die dukkha te boven komen. Eén van de
oefeningen daarvoor is de oefening van terughoudendheid.
Het wordt ook wel het bewaken van de zintuigen genoemd.
We hebben zes zintuigen: voelen, ruiken,
proeven, horen, zien, en denken. Het hebben
van zintuigen op zich wordt al aangenaam
genoemd, en dat klopt wel. Denk je maar
eens in wat het zou betekenen als je één van
je zintuigen zou moeten missen.
Als in groepen de oefening van
terughoudendheid aan de orde komt, is er
bijna altijd wel iemand die iets zegt in de
trant van: mag je eigenlijk wel genieten
in het boeddhisme, of hoe kijkt het
boeddhisme eigenlijk tegen genieten aan?

We beoefenen terughoudendheid om
(onheilzaam) zintuiglijk verlangen te boven
te komen. En waarom? Omdat zintuiglijk
genot wel prettig is, maar ons ook heel
snel onvrij maakt. We raken er makkelijk
aan verslaafd, en zijn teleurgesteld als het
voorbij gaat.

Velen van ons kennen wel meer of minder
obsessief gedrag dat opkwam door iets heel
aangenaams. En dat heel aangename kon
van alles zijn: een partner, een baan, een
vakantie of dat te gekke paar schoenen, of
een kopje koffie. De onvrijheid die daarmee
gepaard ging was, op zijn minst, niet erg
prettig, en het ophouden van de obsessie
na het wel of niet krijgen was vaak letterlijk
een verademing. Velen van ons kennen het
feestje waar het zo gezellig was en waar we
steeds opnieuw een lekker drankje of een
lekker hapje namen. Maar de volgende
dag……….. Steeds weer steeds meer willen
(hebben) leidt zo makkelijk tot niet
lekker in je vel zitten en tot
gehechtheid en frustratie,
kortom dukkha.
Dus niet meer verlangen?

Het is belangrijk om in het oog te houden
dat verlangen niet per definitie onheilzaam
is. (Heilzaam) verlangen naar bevrijding
geeft ons ook energie om de spirituele weg
te gaan.

Het loslaten van (onheilzaam) zintuiglijk
verlangen lijkt niet altijd zo’n aantrekkelijke
optie, want dat maakt het leven toch ook
mooi? Horen verlangen en genieten niet
bij elkaar? Het verlangen naar een koel
biertje als het warm is. Uitzien naar een
voetbalwedstrijd en hopen dat ze winnen.
Lekker een terrasje pikken, of een avondje
uit (naar een verantwoorde film).
Lekker de natuur in, of een goed gesprek.

Is dat niet het goede leven, daar genieten
we toch van? We kunnen ons afvragen
wat genieten dan is, en waar we dan van
genieten.
In de krant van vorige week legde een
auteur in een column uit dat we van
bepaalde dingen genieten, niet om wat die
dingen zijn, maar om het verhaal erachter.
Zo kan een zonsondergang boven de
Noordzee misschien wel even prachtig
zijn als die boven de Stille Zuidzee, het
verhaal bij de laatste zorgt voor veel meer
opwinding: oh, te gek hier die zon zo met
met dat strand, dat maakt je toch maar eens
in je leven mee, goh dat mij mag overkomen,
kijk nou, net het paradijs, wauw…

 | SIMsara September 2010

Als we aandachtig zijn valt op dat we
meestal niet genieten van wat voor handen
is, maar van het verhaal en de opwinding
erover. Binnen de kortste keren zitten we er
in verstrikt.

Op retraites oefenen we aandachtig eten.
Er wordt dan gevraagd om tijdens het
eten mes en vork eens neer te leggen en
met lege handen het proces van kauwen,
proeven en doorslikken te volgen. Een groot
aantal deelnemers meldt dan dat, als ze zo
moeten eten, ze er niet meer zo van kunnen
genieten.
En in eerste instantie is dat ook zo. Als we
met aandacht alleen maar kauwen, proeven
en doorslikken, verdwijnt het verhaal
met al de bijkomende associaties met het
eten naar de achtergrond, en dus ook de
opwinding (die meestal ook aangenaam is)
die daarmee gepaard gaat. We kunnen dan
ook makkelijk in de weerstand schieten:
valt er eens iets te genieten, moeten we ook
nog aandachtig zijn, of: wat is dit nu weer
voor nonsens, mag ik ook even genieten op
mijn manier?
Zelf had ik het de eerste keer ook: alweer
instructies? Mogen we even rustig gewoon
eten?
Ik ben de uitdaging wel aangegaan, en er is
een interessante wereld open gegaan: de
magie van de tong, die het eten van links
naar rechts brengt; de geheime plaatsen
van smaak, ongrijpbaar; de verandering
in textuur van het voedsel, de aangename
onaangename en neutrale gevoelstonen die
mee komen en steeds veranderen; en dan
hoe de tong dat eten ingenieus in de keel
schuift!
En dan heb ik het nog niet eens over de
geuren en de kleuren, een verzadigd
gevoel na het eten (als je tenminste uit
hebberigheid, niet te veel op je bord hebt
geschept en daarna opgegeten), en de
impact van aangenaam smakend eten op je
geest.

Al die aangename objecten om te zien,
te voelen, te proeven te ruiken te horen
en te denken, het is zo heerlijk, maar we
verstrikken er ook zo makkelijk in. En is dat
nog genieten?
De Boeddha geeft als oefening om tot echt
genieten te komen, het bewaken van de
zintuigen, terughoudendheid. Toegegeven
het klinkt ook wel erg streng, zo van pas op,
pas op, want daar gaat het fout. Maar dat is
ook zo, want daar gaat het als eerste fout.
In de Satipatthana staan zo mooi al die
stappen aangegeven: het begint met een
zintuig en een aangenaam object, het
contact van die twee, het bewust worden
ervan, en vlak daarna ben je al bezig om te
kijken hoe je het kan krijgen (1).
Gaat het er dan om om al die aangename
dingen uit de weg te gaan, je ervoor
af te sluiten, ze te vermijden of te
onderdrukken?.

Dat is niet wat Boeddha zegt. Want precies
daar op al die plaatsen waar het onheilzame
verlangen opkomt, daar dooft het in het
licht van de aandacht ook langzaam weer
uit.
Het gaat erom zo met je zintuigen om te
gaan, dat je gaat inzien wat je vrij maakt en
wat je vastzet. Het eerste is genieten, het
tweede is dukkha.

Terughoudendheid is geen onderdrukking
of afwijzing. Het heeft veel meer te
maken met je openstellen voor alles
wat zich aandient, en dat leren zien met
onderscheidingsvermogen: heilzaam of
onheilzaam.
Een vipassanaleraar sprak eens over de
oefening van terughoudendheid als een
milde discipline om op een ontspannen
manier verlangen op te laten komen, zonder
de behoefte er op te reageren.
Oefenen in terughoudendheid kan leiden
tot diepgaande veranderingen van inzicht:
de gedachtenwereld gaat plaats maken voor
de werkelijkheid van het moment. We gaan
zien wat wat is, heel eenvoudig en helder,
zonder uit balans te raken. Bovendien gaan
we ook zien wat we allemaal al hebben,
wat er allemaal al is, en dat leidt tot
tevredenheid.

Zintuiglijk genot, het is er, en het hoeft niet
weg, maar het is wel kortstondig.
Boeddha ontkent het niet, maar erkent
het: de zoetheid van de geneugten (2).
En vervolgens zegt hij ook: kijk ook welk
nadeel er schuilt in het verlangen ernaar, en
kijk hoe je daaraan kunt ontsnappen.
Ja er is dus geluk via de zintuigen, maar
de Boeddha zegt ook: blijf daar niet in
hangen, er is meer geluk mogelijk, namelijk
geluk door concentratie, en geluk door
inzicht: inzien dat alles wat we waarnemen
voorbijgaand van aard en zonder essentie
is, en dat er daarom geen duurzame
bevrediging in te vinden is.
Oefenen in terughoudendheid, het is geen
afwijzing van al de mooie aantrekkelijke
dingen in het leven. Het is meer me er
helemaal voor open stellen, er met volle
aandacht bij zijn.
Als we alles dan zo kunnen laten zijn als
het zich aandient, dan is het goede leven
begonnen.

1. Nyanaponika: Het hart van boeddhistische meditatie.
blz.162-163

2. Majjhima –Nikaya (Asoka) deel 1: blz 195.

Januari thema:

Wat brengt meditatie je?

Er wordt wel eens gezegd dat mediteren als motregen is: je denkt dat er niets gebeurt, maar na
een tijdje ben je toch drijfnat. Mediteren, zo leren wij steeds weer, moeten we echter niet met een
doel doen. Niet het eindpunt is immers het doel, maar de reis er naar toe. Toch zien veel ervaren
meditatoren dat hun leven geleidelijk verandert. Ze worden gelijkmoediger, oplettender of milder
in hun oordeel. De redactie is benieuwd hoe dat met uw ervaringen staat: hoe heeft de meditatie
uw leven beïnvloedt? En heeft u die veranderingen beoogd, of juist niet?
Uw bijdragen, lang of kort, over het thema of een ander onderwerp, kunt u tot 5 december
2010 aanleveren op info@simsara.nl
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De kloof tussen de zitmeditatie en het dagelijks leven
Door Paul Boersma

Er is een groot verschil in niveau of mate van oplettendheid tussen de zitmeditatie en het

dagelijks leven. Daar hebben we vooral mee te maken na een retraite, maar in mindere mate
ook al na een meditatieavond of meditatiesessie. Soms gaat de abrupte overgang gepaard met
onaangename of problematische verschijnselen. Soms ook glijden we ongemerkt terug in
de onoplettendheid. In beide gevallen kunnen we ons de vraag stellen: Hoe kunnen we meer
oplettend en meer aanwezig zijn in het dagelijks leven?
Dus, wat kunnen we doen, afgezien van
het regelmatig beoefenen van formele
meditatie, dat zonder meer ook al de
oplettendheid in het dagelijks leven
vergroot, om die oplettendheid en
aanwezigheid te bevorderen?

Twee dingen springen er dan uit.
In de eerste plaats is ons eigen lichaam
een uitstekend en altijd aanwezig
aangrijpingspunt voor de oplettendheid.
We gebruiken in de zitmeditatie ook een
lichamelijk verschijnsel als basis, namelijk
de ademhaling. Deze basis kan, afhankelijk
van de gekozen techniek, bestaan in het
volgen van de beweging van de buik
of in het gewaar zijn van de aanraking
van de lucht met de neusvleugels. In
de soetra’s wordt opmerkzaamheid op
het lichaam herhaaldelijk aanbevolen,
het is een belangrijk onderdeel van de
leer van de Boeddha. Er staat zelfs dat
oplettendheid op het lichaam in haar
eentje kan leiden tot Nibbana, tot vrijheid,
tot het ongeconditioneerde. Het is niet
zo, dat kayanapassanu elementair is, iets
alleen voor beginners, iets onbeduidends.
Oplettendheid op het lichaam is wel relatief
gemakkelijk. Het lichaam is duidelijk
waarneembaar, duidelijker meestal dan
emoties of gedachten. Het lichaam is ook
op elk willekeurig moment waarneembaar.
Het moeilijke zit hem alleen in het eraan
denken om de waarneming te doen: in het
niet vergeten.

Je kunt bijvoorbeeld oplettend zijn op je
lichaamshouding, zittend, liggend of staand.
Wat voel je in je lichaam? Waar raak je de
omgeving aan? Volg je bewegingen. Wees
in je lichaam als je beweegt, als je naar
iets grijpt of als je je omdraait. Hier is een
pleidooi voor de loopmeditatie op zijn
plaats. Sommige meditatoren beperken
zich tot het thuis oefenen van zitmeditatie,
maar juist door het regelmatige oefenen
van loopmeditatie kan het normaal
worden je voeten en benen van binnen te
voelen als je loopt. Als je iets pakt, neem
dan het strekken van de arm waar. Het
lijkt simpel, maar onderschat de invloed

hiervan niet: een algehele verhoging van de
oplettendheid. Het is een inspanning, maar
tegelijkertijd een ontspanning, namelijk
een ontspanning in het moment. We zijn
op dat moment, zoals bij alle Vipassanameditatie, verlost van alle spanningen die
het zich situeren in de tijd met zich mee
brengt. Zodra we ons in ruimte en tijd
situeren worden we herinnerd aan risico’s
en verplichtingen. Wanneer we oplettend
zijn is er alleen het object.
In de tweede plaats wordt onze
oplettendheid van nature gewekt op
momenten dat we in de problemen komen.
Van dit gegeven kunnen we ook gebruik
maken. Het is alsof we beseffen dat er echt
iets op het spel staat en dat we daardoor
meer energie krijgen om helder waar te
nemen. Het mooie is dat de negatieve
energie van de onheilzame emoties in iets
positiefs omgezet kan worden, namelijk
gebruikt kan worden voor oplettendheid.

Dat de geest van nature geneigd is tot
Vipassana-meditatie en dat Vipassana dus
iets heel natuurlijks is, besefte ik toen ik
terugdacht aan een ervaring uit de tijd dat
ik nog niet met de meditatie in aanmerking
gekomen was. Door chemische oorzaken
was er plotseling veel angst, en die bleef
aanhouden. Ik zou in paniek kunnen raken,
maar intuïtief deed ik wat volgens mij het
enige was dat ik doen kon: de aandacht op
de angst richten. Steeds kwam de angst
weer terug, en steeds keek ik er weer naar,
totdat het na een uur of zes ophield. Pas
vele jaren later begreep ik dat ik Vipassana
had gedaan.
Het overgaan van angst in oplettendheid
is soms heel helder te observeren. Ik heb
dat proces wel nauwlettend gadegeslagen
bij het autorijden. Door een al dan niet
vermeende gevaarlijke situatie komt de
angst op. Maar meteen daarna neemt
die af, en neemt de oplettendheid toe,
dat wil zeggen de oplettendheid op de
buitenwereld. Die op de binnenwereld
was uiteraard ook aanwezig, anders kon ik
mijn emoties niet zo duidelijk waarnemen.
Toen ik dit voor de eerste keer ervoer,

heb ik bedacht: dat is de ware functie van
angst: als voorbode van oplettendheid.
Als continue emotie is angst uiteraard
onheilzaam, als voorbode van mindfulness
heilzaam.

Het verschijnsel kan uitgebreid worden
naar andere gevallen van moeilijkheden,
niet alleen angst. Onze oplettendheid, ons
onderzoekend vermogen wordt gewekt
bij intense of moeilijke ervaringen. Dat
moment is een goede gelegenheid om die
vermogens te vergroten. Bijvoorbeeld
momenten van fysieke pijn, van emotionele
verwarring, van ziekte en van gevaar. We
kunnen dan de natuurlijke neiging om op te
letten haar gang laten gaan, of ook bewust
ondersteunen. We onderzoeken dan wat
er aan de hand is. En wat onze reactie erop
is. Hoe raak ik verstrikt in mijn reactie, hoe
raak ik gevangen, vast? Hoe kan ik de zaak
ook anders zien, me meer open stellen.
Waar kan ik misschien meer accepteren,
meer de dingen laten voor wat ze zijn?

Sommige meditatieleraren laten hun
leerlingen aan de rand van het ravijn
mediteren, anderen (bhikkhu Boova) maken
gebruik van het gevaar van wilde tijgers. Er
is ook een verhaal van een monnik die door
een tijger verscheurd wordt, maar nog juist
voor zijn dood de totale verlichting bereikte
door systematisch alles te observeren wat
er met hem gebeurde (het hele proces van
verscheuring). Andere monniken hadden
hem daartoe aangemoedigd. Ze konden
niets anders meer voor hem doen.
We hoeven niet naar Azië of Afrika te gaan.
We hebben onze eigen tijgers. Laten we
gebruik maken van de mogelijkheden die
daar in zitten.
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Vijfdaagse retraite met Noah Levine
Zou ik dat wel kunnen, dagen lang alleen maar zitten, lopen,

zitten….? Na anderhalf jaar geleden een Mindfulnesstraining
(MBCT) gedaan te hebben en vervolgens een introductiecursus
Vipassana, leek het mij tijd voor een heuse retraite. Een
dag of vijf leek mij wel mooi om mee te beginnen. Na wat
zoeken op de site van de SIM kwam ik uit bij Noah Levine. Ik
had nog nooit van die man gehoord, dus eerst maar eens de
uitzending over hem van de Boeddistische Omroep Stichting
op internet bekeken. Dat raakte me meteen enorm. Ook
enkele dhamma-talks van Noah die ik vervolgens via zijn site
beluisterde bevestigde mijn gevoel: met deze man wil ik wel
het avontuur van een retraite aangaan. Dus de stoute schoenen
aangetrokken en me ingeschreven. En wat ben ik blij dat ik dat
gedaan heb...
Na een lange treinreis van vier uur van
Middelburg naar Denekamp word ik
hartelijk ontvangen door Dingeman Boot
in Huize Elisabeth. Ik krijg mijn kamer
toegewezen, een mooie schone kamer, en
– niet geheel onbelangrijk - die is helemaal
voor mezelf! ’s Avonds krijgen we een
welkomstwoord en introductie van Noah,
die twee ‘assistenten’ heeft meegenomen:
Jordan en Jake (helaas moest Jordan al
weer na twee dagen wegens persoonlijke
omstandigheden naar huis).

De volgende dag gaat het dan echt
beginnen. Ik moet de eerste dag erg
wennen aan de omgeving en de mensen
om me heen, ook al mogen we niet met
elkaar praten. Dat laatste is in het begin
wat onwennig, vooral tijdens het eten. Het
makkelijkste is, merk ik, om gewoon geen
oogcontact te maken. En dan blijkt het
niet-praten juist erg prettig. In een grote
groep zijn en dan niet sociaal hoeven te
doen, wat relaxed. Ik zie wel op tegen het
intensieve programma: om 7.15 de eerste
zitmeditatie (de liefhebbers kunnen op
6.00 uur al terecht in de meditatiezaal).
Drie kwartier zitten, drie kwartier lopen en
dat de hele dag door, tot kwart voor tien ’s
avonds. ’s Ochtends is er een zitmeditatie
met instructie door Noah en gelegenheid tot
het stellen van vragen. ’s Middags is er een
begeleide metta-meditatie, en ’s avonds een
dhamma-talk.
Ik heb de eerste dag veel last van mijn
rug en mijn hoofd zit vol met gedachten.
Ik ben voortdurend bezig met vergelijken

en oordelen, vooral over mijn medemediterenden (“jeetje die kan ook niet
stilzitten”, “die man ziet eruit alsof hij al
jaren retraites doet, die kan het vast al heel
goed”, “moet je die zien met al die kussens,
wat overdreven zeg” etc. etc.). Ook veel
gedachten over praktische zaken zoals “zal
ik straks na het eten douchen of toch maar
morgenochtend”, “de volgende zitmeditatie
ga ik op een stoel zitten hoor, of nee, toch
maar niet”, “hoe lang nog, volgens mij zijn
die drie kwartier al lang om, is-ie nou in
slaap gevallen?” etc.

Met metta heb ik nog niet zoveel ervaring.
Noah legt tijdens één van zijn dhammatalks uit dat mindfulness en heartpractice
even belangrijk zijn (bij veel van mijn
herinneringen aan de retraite denk ik in het
Engels). Ze zijn als twee vleugels van een
vogel. Hij spreekt veel over mededogen en
vergeving. De metta-meditatie op de eerste
dag raakt mij meteen diep. Op een bepaald
moment zegt Noah: “There’s no one in the
universe more worthy of your love than
you”. Of woorden van gelijke strekking.
Ineens schiet ik vol en moet ik huilen, niet
beschaafd zachtjes maar hardop. Ik voel dat
het een uncontrollable, loud, ugly cry gaat
worden. Ik schaam me, ben ik nou de enige
die huilt, wat moeten ze wel niet denken.
Ik hou me in, hoewel ik zin heb om eens
even een lekker potje heel hard te janken.
De tweede dag in het interview met Jake,
vertel ik daarover. Hij stelt me gerust: het
is volkomen normaal, het is oké, ga vooral
lekker je gang.

De tweede dag heb ik al wat minder last van
mijn rug en het ritme van de dagindeling
begint te wennen, ik vind het juist prettig
de vaste structuur. Het eten is niet al te best,
maar dat is juist wel een goede oefening
in nederigheid en acceptatie. En als je
mindful eet blijkt er in het meest smaakloze
eten, toch nog best veel smaak te zitten!
Wat bij mij nog niet echt wil lukken is de
loopmeditatie. Ik heb nooit veel gehad met
loopmeditatie, om niet te zeggen dat ik er
een hekel aan heb. Ik snapte nooit het nut
ervan. Het is voor mij veel moeilijker me te
concentreren als ik loop, mijn gedachten
dwalen veel sneller af en bovendien krijg
ik van het langzame lopen pijn in mijn
onderrug. Ik vertel het in het interview
met Jake: “I just don’t get it”. Ik blijk niet
de enige. Daarom besteedt Noah er in zijn
volgende instructie extra aandacht aan. En
legt uit dat je niet alleen mindfulness moet
betrachten tijdens het zitten maar bij alles
wat je doet, zoals we natuurlijk allemaal
wel weten. Maar het mindful zijn tijdens de
dagelijkse bezigheden is voor mij juist een
van de moeilijkste dingen. De loopmeditatie
kan ik eigenlijk beschouwen als een
soort tussenvorm tussen het zitten en de
dagelijkse dingen. Dat is tenminste mijn
conclusie. Verder vertelt Noah dat het ook
waardevol is je gedachten te observeren
tijdens het lopen. Hij illustreert dit met de
volgende innerlijke dialoog: “Ik loop nu hier
in de schaduw, daar in de zon is het veel
lekkerder volgens mij, laat ik daar in de zon
gaan lopen. Pff, hier in de zon is het nu wel
heel warm, misschien kan ik toch beter in
de schaduw lopen. Shit, die vent loopt op
het plekje waar ik net wou gaan lopen.” Kan
Noah in mijn hoofd kijken? Dat zijn precies
de gedachten die ik tijdens de loopmeditatie
had, ik moet er erg om lachen. Verder
vertelt Noah dat je het beste één bepaald
stukje van een meter of tien kan nemen
en daar telkens je loopmeditatie te doen
in plaats van steeds op zoek naar een
andere plek. Ook geeft Noah nog een paar
zinnen mee die je zou kunnen gebruiken:
“Nowhere to go, nothing to do, no-one to
be”. Die zinnen blijken me enorm te helpen.
Ook kies ik nu een vaste plek. Ineens ‘snap’
ik de loopmeditatie en wonderbaarlijk
genoeg is de pijn in mijn onderrug op slag
verdwenen.
Op de derde dag ga ik om kwart over zeven
zitten op mijn kussen en ineens is daar de
concentratie, mijn gedachten kan ik vrij
precies zien opkomen en ze blijven op de
achtergrond en verdwijnen weer terwijl
mijn ademhaling als een rustgevend baken
heel sterk op de voorgrond blijft. Mijn
ademhaling voelt als een soort boot op
zee die langzaam op en neer deint. “Yes,
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te voelen met mensen die ik nauwelijks ken.
Ook merk ik dat ik nog helemaal niet weg
wil (Clinging!). Ik begin er net in te komen,
ik ben nog helemaal niet klaar! Ik neem me
nu al voor om de volgende keer tien dagen
te gaan.

Hoewel ik vier nachten als een blok in slaap
ben gevallen kan ik de laatste avond maar
moeilijk in slaap komen. Door het geklets en
gepraat die avond is mijn ‘mind’ helemaal
opgewonden en is nog druk in mijn hoofd
aan het napraten. En ik merk dat dat ok is.
Waar ik anders geprobeerd zou hebben
te ontspannen, mijn aandacht naar mijn
lichaam te brengen etc., kortom vanalles
om mijn gedachten tot rust te brengen, laat
ik het nu gewoon gebeuren. Natuurlijk zijn
mijn gedachten druk in de weer, das logisch
na zo’n avond, ik kijk er met compassie
naar en laat ze gewoon maar even hun
gang gaan. Uiteindelijk val ik alsnog in een
diepe slaap. De volgende dag hebben de
vertrekkers na het ochtendprogramma nog
een afsluitend praatje met Noah en Jake. We
lunchen nog samen en dan moeten we echt
naar huis.

now I’m getting the hang of it!”, denk ik
bij mezelf. Ik zie hoe mijn ‘mind’ ieder
klein dingetje aangrijpt en daar mee aan
de haal gaat. Het kan een geluidje zijn, een
kriebeltje, wat dan ook, mijn gedachten
klampen er zich haast wanhopig aan
vast, blij dat ze iets te doen hebben. Het
is gewoon hilarisch om te zien, ik moet
bijna hardop lachen. Helaas wordt die
concentratie over de dag weer minder
(Impermanence!) wat me dan weer
frustreert (Clinging!). Maar ik merk wel
hoe de eerste dagen vooral voorbereidend
werk zijn, zoals Noah ook uitlegt. Het
is de basis voor de rest van de retraite,
jammer dat ik al na vijf dagen weer naar
huis moet. Het valt me op dat er helemaal
geen dingen uit het verleden naar boven
komen, wat ik wel had verwacht. Ik heb
wel heel veel gedachten, maar vooral over
de retraite zelf, dingen in mijn omgeving,
de woorden van Noah. Als ik Noah vertel
in het interview op de vierde dag dat ik
wel veel gedachten heb maar niet over
het verleden of de toekomst, maar over
hele saaie onbelangrijke dingen in mijn
omgeving, oppert hij dat ik misschien wel
geconcentreerder ben dan ik zelf denk.
Noah blijkt een hele lieve warme man. Iets
wat mensen die hem op straat tegen komen
misschien niet meteen verwachten, met
zijn lijf vol tatoeages en kale hoofd. Zijn
dhamma-talks zijn heel inspirerend. Hij
spreekt veel over mededogen en vergeving.
“Meeting pain with compassion and
pleasure with non-attached appreciation”.
“The mind has a mind of its own”. “Meet the
mind with forgiveness and compassion”.
Zomaar wat kreten die ik ’s avonds stiekem

De retraite heeft veel voor me betekend.
Tijdens de retraite voelde ik vooral veel
in mijn boekje heb opgeschreven omdat ik
dankbaarheid, en verbondenheid. De
ze niet wilde vergeten. Noah kan boeiend
inspirerende woorden van Noah hebben
vertellen, hij is niet zweverig maar downto-earth, en - wat voor mij ook belangrijk is me veel gedaan. Vooral de metta en hoe
je dat ook in je vipassana-meditatie kunt
– hij heeft veel humor. Ook de voorbeelden
integreren. Want, zoals ik gemerkt heb: met
die hij soms gebruikt om bepaalde
vipassana wordt je wel opmerkzaam, maar
zaken te illustreren zijn erg grappig. Zo
dan? Je zou alles zonder oordeel moeten
beschrijft hij de craving, de hunkering,
observeren en ik dacht dat ik dat deed,
als ‘Whac-a-mole’ (mollenmeppen).
maar tijdens de retraite heb ik gemerkt
Dat is een (kermis)spelletje waarbij er
dat het veel subtieler ligt, dat ik diep
telkens willekeurig uit een gat een mol
van binnen, die gedachtes, die oordelen
omhoog komt die je zo snel mogelijk met
eigenlijk weg wil hebben. Met de metta kan
een hamer naar beneden moet slaan.
ik daar met veel meer mededogen naar
Maar op het moment dat je dat doet
kijken. Ik heb geen antwoorden gekregen
komt er ergens anders weer een andere
op grote levensvragen, maar wel kleine,
mol omhoog. Zo blijf je maar bezig al die
maar misschien niet minder belangrijke
mollen naar beneden te slaan. En zo is
inzichten opgedaan, waarvan ik sommige
het met verlangens die je hebt: heb je het
pas tijdens de treinreis terug ontdekte.
ene verlangen vervuld, dan komt er wel
Bijvoorbeeld dat ik van te voren verwacht
weer een ander verlangen op en zo blijf
had dat ik als een ander mens van de
je bezig in het bevredigen van je ‘craving
mind’. We zijn gewoon met z’n allen aan het retraite terug zou komen. Maar ik ben nog
steeds dezelfde, met dezelfde gedachten,
mollenmeppen!
dezelfde trekjes….met dat verschil dat het
minder een probleem is, ik lijd er minder
Op de vierde dag van de retraite worden
onder, en dat maakt een wereld van
de mensen die de volgende dag zullen
verschil. Ook merk ik dat ik bijvoorbeeld in
vetrekken hierop voorbereid (de rest blijft
gezelschap van anderen, sneller en beter
tot de tiende dag). We worden aangeraden
contact kan maken met mijn ademhaling
wat sneller te gaan lopen en in een meer
normaal tempo te eten. ’s Avonds mogen we en daardoor beter bij mezelf kan blijven.
Geïnspireerd door de retraite gebruik ik nu
– in een aparte ruimte - voor het eerst met
een gedeelte van mijn dagelijkse meditatie
elkaar praten. Eerst in tweetallen. “Stay in
your body” zegt Noah. Een goed advies want voor metta-meditatie. Het helpt me - onder
ik merk zelf dat ik meteen in de ander opga andere - om vriendjes met mezelf te blijven.
Al met al een zeer waardevolle retraite,
als ik niet bewust ook mijn aandacht in
volgende keer de tiendaagse!
mijn lichaam houd. Met een aantal mensen
blijven we nog even napraten. Het is fijn
om ervaringen te kunnen delen. Ik vind het
opmerkelijk om zo’n grote verbondenheid
De auteur is bekend bij de redactie
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Overzicht binnenlandse Vipassana-retraites

Hieronder vindt u een overzicht van Vipassana-meditatieretraites in Nederland, per maand waarin de retraite start. Als u wilt deelnemen
aan een retraite of nadere informatie wenst, kunt u contact opnemen met de bij de retraite vermeldde contactpersoon of centrum. Indien
het een SIM-retraite betreft geldt de algemene informatie zoals vermeld op pagina 8.

Oktober 2010:

Januari 2011:

Vrijdag 22 t/m zondag 24 oktober
Mindfullnessweekend(Vipassana) o.l.v Björn Prins en Judith Nuyts in “De
Kluizerij” in Affligem, België. Inl. & opgave: Koert Rogiers, www.itam.be

Woensdag 5 t/m zondag 9 januari (5 dagen)
Retraite ‘Mindfulness & Mededogen’ o.l.v Frits Koster en Marij Geurts
in Huize Elizabeth in Denekamp (Overijssel). (N.B. Zeer geschikt voor
mindfulnesstrainers).
Inl. & opgave: Jetty Heynekamp, 0594-628348 www.mindfulnesstraining.nl

November 2010:

Woensdag 10 t/m zondag 14 november (SIM-retraite; 5 dagen)
O.l.v. Dingeman Boot in Zencentrum “Noorder Poort” te Wapserveen.
Inl. & opgave: Dingeman Boot 038-4656653 of 038-4538952
www.pannananda.nl

Woensdag 10 november t/m zondag 14 november (4 dagen)
Vredes- en mettaretraite o.l.v. Jotika Hermsen met assistentie van Marleen
Vandenbosch in het Naropa Instituut in Cadzand, België.
Inl. en opgave: Marleen Vandenbosch, 0032-475-350133 info@essens.be
www.essens.be
Vrijdag 12 november t/m vrijdag 19 november (8 dagen)
o.l.v. Frits Koster i.s.m. Aukje Rood in de Abdij O.L.Vr. van Koningsoord bij
Arnhem. Inl.& opgave: Ceres Breda, 076-5207878
secretariaat@ceresbreda.nl www.ceresbreda.nl
Donderdag 18 november t/m zondag 21 november (4 dagen)
Vipassana-retraite voor vrouwen in leidinggevende functies o.l.v. Jotika
Hermsen en Inez Roelofs in het ITC Naarden.
Inl. & opgave: Ina Wind, 059-2544439, inawind@planet.nl
Zondag 21 november t/m vrijdag 3 december (12 dagen)
Vipassana-retraite o.l.v de Eerwaarde Sujiva in het Internationaal
Theosofisch Centrum in Naarden. Kosten: € 660.
Inl. & opgave: Sangha Metta, sangha.metta.adm@gmail.com
www.sanghametta.nl

Donderdag 14 januari t/m woensdag 9 februari (26 dagen)
Vipassana-winterretraite o.l.v Daw Than Than Nyein (onder voorbehoud),
Jotika Hermsen en Henk van Voorst in het ITC Naarden. Kosten: € 1170,Inl. & opgave: Sangha Metta, sangha.metta.adm@gmail.com
www.sanghametta.nl
Donderdag 27 t/m maandag 31 januari (SIM-retraite; 5 dagen)
Zen-retraite o.l.v. Martine Batchelor.
Inl. & opgave: Anneke Seelen, 010-4048756 (avonduren)
a_seelen@hotmail.com (contact per e-mail heeft de voorkeur)
Voor de overige retraites in 2010 zie www.simsara.nl

Opleiding tot
Mindfullnesstrainer

In oktober start de Radboud Universiteit in samenwerking
met het Han Fortmann Centrum in Nijmegen een nieuwe
3-jarige opleiding tot mindfulnesstrainer en – onderzoeker.
Meer informatie vind je op: www.ru.nl of www.fortmanncentrum.nl

December 2010:

Zaterdag 11 december t/m zaterdag 18 december (7 dagen)
Winterretraite o.l.v.Doshin Houtman in “Huize Loreto” te Lievelde
(Gelderland). Aanmelden via: www.inzichtenbevrijding.nl.

Woensdag 15 t/m donderdag 23 december (9 dagen)
Retraite o.l.v. Frits Koster in Zencentrum “Noorder Poort” te Wapserveen.
Inl. & opgave: Frits Koster, 0594-621807, www.fritskoster.nl
Vrijdag 17 t/m zondag 19 december
Mindfullnessweekend(Vipassana) o.l.v Björn Prins en Judith Nuyts in “De
Kluizerij” in Affligem, België. Inl. & opgave: Koert Rogiers, www.itam.be

Zondag 19 dec. 2010 t/m zaterdag 8 jan. 2011(SIM-retraite; 20 dagen)
Retraite o.l.v. Henk Barendregt, Yowon Choi en Marij Geurts in Schloss
Gnadenthal, te Kleve (bij Nijmegen). Kan ook als 10daagse gevolgd worden.
Inl. & opgave: Henk Barendregt, henk@cs.ru.nl
Zondag 26 december t/m zondag 2 januari 2011 (8 dagen)
Retraite o.l.v. Joost van den Heuvel Rijnders en Jotika Hermsen in Huize
Elizabeth in Denekamp (Overijssel). Kosten: € 340.
Inl. & opgave: Joost van den Heuvel Rijnders, 053-4785970
joostvdhr@hotmail.com www.inzichtmeditatie.com

Dhamma Verdiepings
Cursus 2010

In het najaar van 2010 gaat de 3e Dhamma Verdiepingscursus (DVC) van start, georganiseerd door de Stichting
Inzichts Meditatie. De cursus omvat acht weekends
verdeeld over twee jaar en biedt o.a. ondersteuning van het
meditatieproces door het aanbieden van theoretische en
praktische kennis over boeddhisme. Iedereen in Nederland
en Vlaanderen die al geruime tijd mediteert en retraiteervaring heeft in de beoefening van Vipassanameditatie kan
zich aanmelden.
Meer informatie vind je op de site www.dhammaverdiepingscursus.nl
waarop je ook een aanmeldformulier vindt.
Je kunt ook bellen met Hanny van der Vlugt, tel. 050-5423553 of een
mail sturen naar info@dhammaverdiepingscursus.nl
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Begeleiders Vipassana-retraites

Joost van den Heuvel Rijnders

Henk Barendregt

Henk Barendregt beoefende sinds 1972 zen-meditatie bij Kobun Chino
Roshi in Los Altos en bij verschillende leraren in het berg-zenklooster
Tassajara, beide in California. Sinds 1979 beoefende hij Vipassanameditatie bij de eerw. Mettavihari, door wie hij in 2006 gekwalificeerd is als
Vipassana-leraar.

Batchelor, Stephen en Martine

Stephen Batchelor werd in 1953 in Schotland geboren en studeerde in
boeddhistische kloosters in India, Zwitserland en Korea. Hij was meer
dan tien jaar monnik in zowel de Tibetaanse als de Zentraditie. Batchelor
is mede-oprichter van het Sharpham College for Buddhist Studies and
Contemporary Enquiry in Devon. Hij vertaalde onder meer de bekende
Bodhicaryavatara van Shantideva (A Guide to the Bodhisattva’s Way of
Life) en schreef verschillende boeken. In het nederlands zijn van hem
verschenen: Met anderen alleen, Het geloof in de twijfel, Boeddhisme
zonder geloof, Verzen uit het midden, Mara. Hij leeft en werkt, samen met
zijn vrouw Martine, nu afwisselend in Engeland en Frankrijk. Martine
Batchelor woonde 10 jaar in Korea en was Zen-non bij meester Kusan. Zij is
auteur van verschillende boeken, haar meest recente publicatie is The Path
of Compassion. Samen leiden ze meditatieretraites over de gehele wereld.

Dingeman Boot

Dingeman heeft sedert 1983 langere tijd Vipassana-meditatie beoefend
o.l.v. oosterse en westerse leraren. In Birma was hij gedurende 14 maanden
monnik. In ‘Pannananda’, centrum voor yoga-meditatie te Zwolle, begeleidt
hij sedert 1992 groepen. Tijdens de retraites die hij begeleidt is er ruimte
voor mindfulness-yoga als middel tot Vipassana-meditatie.
Yowon Choi komt uit een Koreaanse Zen familie en heeft daarna langere
tijd Vipassana beoefend onder leiding van U Pandita, door wie zij in 2009
gekwalificeerd is om les te geven.

Yowon Choi

Sinds haar jeugd beoefent Yowon actief Koreaanse Zen meditatie onder
begeleiding van Bikkhu Chungwha en Bikkhu Yongta, en Vipassana
onder begeleiding van Sayadaw U Pandita. Verder bezocht zij regelmatig
stilte-retraites in Korea, Burma, Nepal, and Europe. In 2009 kreeg zij van
Sayadaw U Pandita toestemming om Vipassana te onderwijzen. Sindsdien
geeft zij Vipassana. Yowon is tevens psycholoog en psychotherapeut. Op dit
moment is zij werkzaam als onderzoeker in het mind-brain-mindfulness
project van de Radboud Universiteit in Nijmegen en als MBSR (Mindfulness
based stress reduction) instructeur.

Marij Geurts

Marij Geurts volgde in 1998 haar eerste intensieve Vipassana-retraite
bij de eerw. Mettavihari en Jotika Hermsen. Zij praktiseert sindsdien
bij verschillende Aziatische en westerse Vipassana-leraren en volgde
intensieve retraites in Birma, Zwitserland en Italië en is gekwalificeerd als
assistent-Vipassanalerares in de lijn van de eerw. Mettavihari.

Coby van Herk

Coby is vanaf 1990 intensief bezig met Vipassana-meditatie. Zij volgde
korte en langere retraites onder leiding van Christina Feldman, Christopher
Titmuss en andere leraren van Gaia House. Coby werkt met yoga en
meditatie en zowel met groepen als individueel.

Jotika Hermsen

Jotika heeft vele jaren geleefd als katholieke non en is in 1992 ingewijd
als boeddhiste met acht leefregels. Ze is verantwoordelijk voor het
inhoudelijk programma van het Sangha Metta Vipassana Meditatiecentrum
in Amsterdam. In 2005 ontving Jotika voor haar jarenlange inzet voor
de verspreiding van de leer van de Boeddha de “Outstanding Woman in
Buddhism Award” van de Verenigde Naties.

Joost begon in 1995 met het beoefenen van Vipassana-meditatie. In
Nederland deed hij vele retraites onder begeleiding van verschillende
leraren. In 2001 vertrok hij naar Azië en mediteerde bijna drie jaar
intensief in Birma en Nepal. Sinds zijn terugkomst in Nederland begin 2005
begeleidt hij meditatieactiviteiten in Enschede en elders in Nederland. Voor
meer informatie: www.inzichtmeditatie.com

Dōshin Houtman

Dōshin is dharmaleraar in Vipassana en Zen. Ze trainde en traint in de
Vipassana school van Ruth Denison, een pionier Vipassana leraar die in
Californië woont. Ze geeft spirituele begeleiding aan groepen en individuele
personen.

Frits Koster

Frits heeft ruim 5 jaar als monnik gemediteerd en gestudeerd in Azië en
begeleidt meditatieactiviteiten in binnen- en buitenland. Hij geeft cursussen
stresshantering en burnout preventie, en is auteur van o.a. het boek
Bevrijdend Inzicht.
Zie voor uitgebreidere informatie over retraitebegeleiders:
http://www.simsara.nl/leraren.html
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Algemene informatie over SIM-retraites

Onderstaande informatie geldt voor alle SIM-retraites (d.w.z.
retraites die door de SIM georganiseerd worden en geldt dus niet
voor de overige vermeldde retraites), tenzij anders is vermeld
in de uitnodiging. Voor de overige retraites: informeer bij de
contactpersoon.
Opgave graag minimaal 4 weken voor aanvang van de retraite.
Inschrijving voor een retraite vindt plaats als het aanmeldingsformulier is
ontvangen en het inschrijfbedrag voor de retraite is overgemaakt op ING
bank 8122006 t.n.v. Stichting Inzichts Meditatie te Ezinge onder vermelding
van datum en plaats van de retraite. Als de deelnemer een andere is dan de
tenaamstelling van de rekening deze naam eveneens vermelden.
Bij langere (duurdere) retraites is het mogelijk eerst een voorschot over te
maken, e.e.a. zoals in de betreffende uitnodiging is vermeld.
Voor minder draagkrachtigen, b.v. als je uitsluitend van de bijstand of een
beurs moet rondkomen, is het mogelijk een korting te krijgen. Hiervoor
dient contact opgenomen te worden met het in de uitnodiging vermeldde
telefoonnummer.

Bij annulering 4 weken of langer voor de datum van aanvang zal het
overgemaakte bedrag minus € 25,00 teruggestort worden. Bij annulering
tussen 4 en 2 weken voor aanvang wordt 50 % van het volledige
inschrijfbedrag ingehouden. Bij annulering binnen 2 weken voor aanvang is
het volledige inschrijfbedrag verschuldigd.
Een retraite begint op de eerste dag om 20.00 uur en eindigt op de laatste
dag na de lunch, tenzij het anders in de uitnodiging is vermeld. Een korte
retraite (tot 5 dagen) eindigt in het algemeen omstreeks 15.30 uur.
Uiterlijk 1 week voor aanvang ontvangt u nadere bijzonderheden over de
retraite met o.m. een routebeschrijving.

Wanneer u onder behandeling bent van een psychiater of psychotherapeut
is het raadzaam eerst contact op te nemen met de contactpersoon.

Het doorgeven van de dhamma (onderricht van de Boeddha) door de leraar
wordt beschouwd als een vorm van dana (vrijgevigheid). De leraar krijgt

slechts zijn/haar reis- en verblijfkosten vergoed. Aan het einde van de
retraite is er gelegenheid dana (donatie) te geven aan de leraar.
Als het een centrum betreft waar gebruik gemaakt wordt van 1-persoons
en 2-persoons kamers wordt dit vermeld in de uitnodiging met de
bijbehorende prijzen.
Kosten retraite
Het retraitebedrag is als volgt samengesteld: verblijfkosten in het
centrum, reis- en verblijfkosten van de lera(a)r(en) en degene die met de
organisatie is belast en algemene kosten voor de SIM. Het bestuur is er
steeds op uit de kosten zo laag mogelijk te houden. Uiteraard vormen de
verblijfkosten het grootste deel van de kosten. Naast de kosten die een
centrum in rekening brengt, kijken we ook naar de accommodatie, de
maaltijden, de sfeer en de ligging van het centrum. De ervaring heeft ons
geleerd dat de mensen het erg op prijs stellen om in een goede omgeving
te kunnen mediteren.
Dana
Dana (vrijgevigheid of donatie) speelt een belangrijke rol in de 2500
jaar oude boeddhistische traditie. Het doorgeven van de leringen van de
Boeddha wordt al sinds de tijd van de Boeddha beschouwd als een daad
van vrijgevigheid. De leerling reageert hier dan gewoonlijk op met een
gift ter ondersteuning van de leraar. Zoals hierboven reeds is vermeld
krijgt bij een retraite de leraar slechts zijn/ haar reiskosten vergoed en
is dus voor zijn/haar levensonderhoud geheel of gedeeltelijk afhankelijk
van de vrijgevigheid van de deelnemers aan een retraite. Aan het einde
van de retraite wordt u in de gelegenheid gesteld uw bijdrage aan de
leraar te geven.

Steun voor minder draagkrachtigen
Het wordt zeer op prijs gesteld wanneer u bovenop het te betalen
inschrijfbedrag een bedrag extra overmaakt om minder draagkrachtigen
in de gelegenheid te stellen ook deel te nemen aan een retraite. Bij
voorbaat hartelijk dank!
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Overzicht lokale Vipassana-centra

Voor uitgebreidere informatie zie www.simsara.nl of de website van het betreffende centrum
ALMERE

DEN HAAG

Almere-Haven | Info: Marion Kraaijvanger 036-5319398
Activiteiten: elke wo avond mantra’s en vipassana 19.30-21.30

Waalsdorperweg 93
Info: Birgit Peet-Bleijs tel 070-3281877
Activiteiten: elke ma avond 20.00-21.45 uur meditatie

....................................................................................................................................
AMSTERDAM

Sangha Metta Vipassana Meditatiecentrum
St. Pieterpoortsteeg 29-I
Info: Jotika Hermsen 020-6264984 | e-mail: gotama@xs4all.nl
Zie: www.sanghametta.nl
ma 18.00-20.00 uur o.l.v. Peter Baert
wo 18.00-20.00 uur o.l.v. Ria Kea
do 19.30-20.00 uur meditatie voor beginners o.l.v. Jotika Hermsen
Abhidhamma studiedagen, 22 t/m 29 april 2010 in Naarden
Buitenplaats Reijgersbroeck
Provincialeweg 30, 1108 AB Amsterdam Zuidoost
Info: Mariëtte Sinninghe Damsté
tel. 020-3653965 | info@reijgersbroeck.nl
Activiteiten: zie: http://www.reijgersbroeck.nl

Potgieterstraat 69-3, Amsterdam Oudwest
Info: Fred Pelon van der Velden
tel. 020-7702213 | meditatie@fredpelon.nl
Activiteiten: www.fredpelon.nl | wo van 19.30-21.30
Niet van 27/12/09 t/m 31/3/10; weer bijeenkomst op 7/4)

....................................................................................................................................
DIEREN

Hoflaan 22
Info: Hannah Bruisten, tel 0313-450822 | hbruisten@hetnet.nl
Activiteiten: elke ma avond 19:30-21:30 uur meditatie

....................................................................................................................................
EINDHOVEN

De Zuidwester, Cyclamenstraat 1 (2e etage)
Info: Hans van der Meulen 06-26818267 of
Mark van Schijndel 06-47776232.
Activiteiten: elke di 19.30-21.30 uur meditatie

....................................................................................................................................
EMMEN

Tijgeroogdreeft 16, 7828 CD Emmen
Info: Citra van Hijningen 0591-630420
Activiteiten: elke ma ochtend van 10.00 tot 11.30 uur (oneven weken)

.................................................................................................................................... ....................................................................................................................................
AMERSFOORT

ENSCHEDE

Oude Viltfabriek, Arnhemseweg 47 Amersfoort
Info: Paul Boersma 035-6857880 | paulboers@planet.nl
Activiteiten: www.paulboersma.nl
elke ma avond van 19.45 -22.00 uur meditatie o.l.v. Paul Boersma

Ruimte voor Balans, Potsweg 15, 7523 CA, Enschede
Info: Joost van den Heuvel Rijnders 053-4785970, 06-11318224
email: joostvdhr@hotmail.com
Activiteiten: www.inzichtmeditatie.com elke ma meditatie 19.30 - 21.30 uur

....................................................................................................................................
ARNHEM

Stadspastoraat ‘De Drie Koningen’ | Driekoningendwars-straat 30
Info: Willem Philip Waller, 026-3639601 of stadspastoraat 026- 3513185
Activiteiten: elke ma-ochtend tussen 07.00 en 08.00 uur

De Japanse Tuin, Binnenhof 15, 7522 EP Enschede
Activiteiten: elke vr 20.00-22.00 u. Vipassana, zonder begeleiding.
Info: Monique Bijlsma Tel: 053-4336231 of 06-81072025
e-mail: moniquebijlsma@zonnet.nl

....................................................................................................................................

.................................................................................................................................... EZINGE
BREDA

“Zero point (Ceres stilteruimte), Ceresstraat 29
Info: secretariaat 076-5656134/5211625
E-mail: secretariaat@ceresbreda.nl
Activiteiten: www.ceresbreda.nl
zo 9.30-12.00 uur of van 19.30-22.00 uur, 1x per 3 wk (14x) jaargroep
Vipassana meditatie o.l.v. St.Ceres i.s.m. Frits Koster
do van 18.45 tot 19.30 uur Vipassana meditatie o.l.v. Aukje Rood

....................................................................................................................................
DEDEMSVAART

Adelaarsweg 69
Info: Emiel Smulders 0523-612821
Activiteiten: elke di avond 20.00-22.00

Peperweg 9, Begeleiding: Frits Koster
Info: tel. 0594-621807 | e-mail: info@fritskoster.nl
Activiteiten: www.fritskoster.nl of: www.fristrainingen.nl
Vr 18 - zo 20 juni: ‘Yoga & Meditatie’ o.l.v. Elles Vlaanderen en Frits Koster,
in Zencentrum Noorder Poort te Wapserveen. Info zie www.yogadrenthe.nl.
Za 3 - zo 4 juli: ‘Mindfulness & Lichaamsexpressie’ o.l.v. Laila Keuning en
Frits Koster. Zie www.keukos.nl.

....................................................................................................................................
GASSELTERNIJVEEN

“Centrum Samavihara” Hoofdstraat 84
Info: René Stahn 0599-512075 | rene@samavihara.nl
Activiteiten: www.samavihara.nl
elke ma: vipassana meditatie beginners 19.00-20.30 uur
elke ma: vipassana meditatie gevorderden 20.30-22.30 uur
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Overzicht lokale Vipassana-centra (vervolg)
Voor uitgebreidere informatie zie www.simsara.nl of de website van het betreffende centrum

GRONINGEN

NIJMEGEN

Stichting Vipassana-Meditatie
Boeddhistisch centrum voor inzichtsmeditatie
Kamerlingh Onnesstraat 71, 9727 HG Groningen
Info: 050-5276051 | info@vipassana-groningen.nl
Activiteiten: www.vipassana-groningen.nl
Elke wo: doorgaande vipassana meditatie-avond 19.30-21.30
Vr 9 - zo 11 apr: weekend ‘Familieopstellingen en Inzichtmeditatie’ o.l.v.
Frits Koster en Heleen Grooten. Info: tel. 026-3514634 l of e-mail info@
heleengrooten.nl.

Introductiecursus vipassanameditatie:
Start in januari, april en september, 6 lessen en een dag.
Begeleiding: Marij Geurts en Henk Barendregt.
Plaats: Han Fortmanncentrum.
Aanmelding: www.hanfortmanncentrum.nl
Informatie: Marij Geurts, 024 3234620, henk@cs.ru.nl

....................................................................................................................................
HAARLEM / BLOEMENDAAL

Info: Ineke Bosma, tel. 023-5358653
Activiteiten: di 1x per 2 weken van 19.30-21.30

ZenCentrum, Nieuwe Gracht 86 zw; Haarlem
Info: www.vipassanahaarlem.nl
Vragen: postmaster@vipassanahaarlem.nl, Kathy Kuijt
Activiteiten: 3 en 17 februari kennismakingsbijeenkomsten (20.00 uur)
Start: vanaf 3 maart elke woensdagavond van 20.00 tot 22.00 uur

....................................................................................................................................
‘S-HERTOGENBOSCH

Inéz Roelofs 073-6147481
Activiteiten: elke wo avond meditatie 19.00-21.00

....................................................................................................................................
LEEUWARDEN

Tadingastraat 1, 8932 PJ Leeuwarden
Info en opgave: Klaas Vos 058 2138377, klaas-vos@zonnet.nl
Activiteiten: Meditatie ochtend, olv Ank Schravendeel, 2e zaterdagochtend
van de maand, (behalve maart en mei) 10 tot 12.30 uur (9 januari, 13 februari, 10 april, 12 juni)

....................................................................................................................................
LEIDEN

De Genestetstraat 16
Info: Nynke 071-5769581 | email: nynke.humalda@casema.nl
Activiteiten: elke di 19.30-21.30 uur doorgaande groep.
wo 20.00 -22.00 uur Basiscursus(bij voldoende belangstelling).

Shambhala meditatiecentrum
Geverstraat 48, Oegstgeest.
Info: Gertrude Krayenbosch, tel. 071-5234642 e-mail: gertrude@xs4m.com
Activiteiten: Za 8 – zo 9 mei Meditatieweekend ‘Mildheid & Mindfulness’
o.l.v. Frits Koster

....................................................................................................................................
MAASTRICHT

Hoekweg 15, Meerssen
Info: Marjan Bouhuijs 043-3644180
Activiteiten: elke dinsdag 19.30-21.30 uur

Doorgaande groep:
Coördinatie, informatie en aanmelding:
Robbert Thijssen, drlaser12@hotmail.com of info@vipassananijmegen.nl,
024 3568341 ( na 19.00) Plaats: Jewel Heart.
Meditatie op zondag en retraites: www.vipassananijmegen.nl

....................................................................................................................................
ROTTERDAM

Oost-West Centrum
Mariniersweg 9 (010-4135544)
Info: Coby van Herk 06-28206469 of 010-7952129.
Activiteiten: www.oostwestcentrum.nl
elke ma: meditatie-cursus 19.30-21.30 o.l.v. Coby van Herk
elke di: yoga meditatie 20.00-22.00 uur o.l.v. Coby van Herk
elke wo: yoga-ochtend-meditatie-cursus 10.00-12.00 uur o.l.v. Coby v. Herk
elke do: beginnerscursus 18.30-20.30 o.l.v. Coby van Herk
Stichting Vipassana Meditatie Rotterdam
Centrum Djoj, Anthony Duyklaan 5-7
Info: Martin de Lange, 010-5222525
e-mail: martinjj.delange@gmail.nl
Activiteiten: www.vipassanarotterdam.nl
elke di avond meditatie van 19.30 tot 21.30
laatste donderdag van de maand: Dhamma-avond
eerste zondag van de maand: meditatiedag van 9.30 tot 16.00 uur

....................................................................................................................................
SNEEK

Yogacentrum Sneek
Gysbert Japiksstraat 34, 8602 AD Sneek
Info: Gonnie Wingens 01515 422214, info@yogacentrumsneek.nl
Activiteiten: Meditatie ochtend olv Ank Schravendeel, 4e zaterdagochtend
van de maand, van januari tot juli, 10 tot 12.30 uur (23 januari, 27 februari,
27 maart, 24 april, 22 mei, 26 juni)

....................................................................................................................................
de TIJNJE

Ulesprong 17, 8406 AH de Tijnje
Info: Wytske Oosterhof – Hallema, 0566 624142 (na 18.00 uur) info@
wytskeoosterhof.nl
Activiteiten: Basiscursus olv Ank Schravendeel; op vrijdagochtenden
(26 februari, 5,19, 26 maart , 2 en 9 april), van 9 tot 11.00 uur
Activiteiten: 1-daagse workshop mediteren olv Ank Schravendeel
Zaterdag 20 maart en 5 juni, van 10 tot 17.00 uur

....................................................................................................................................
TILBURG
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Stichting Aandachtsmeditatie Tilburg (Sati)
Poststraat 7A
Info: e-mail: sati-tilburg@live.nl of Engelien Donkers tel. 013-5367293
Activiteiten: www.sati.nl
elke do-avond meditatie van 20.00-22.00 uur

info@milarepatoren.nl
Activiteiten: www.milarepatoren.nl
elke do yoga-meditatie van 19.30 tot 22.00 uur o.l.v. Brenda Wielders en
John Kenter
elke woensdag yoga-meditatie van 19.30 tot 22.00 uur o.l.v. John Kenter en
Koos Hofstee

(vervolg Tilburg)

BELGIË

Het Kloosterhuis
St. Willebrordplein 4, Tilburg
Info: Dõshin Houtman Tel. 013-4631847
e-mail: doshin@planet.nl
Activiteiten: www.inzichtenbevrijding.nl
elke di: doorgaande meditatie-groep van 19.30-21.30 uur
elke di: van 12.45-13.15 uur (in stiltecentrum UVT)
elke wo: doorgaande meditatie-groep van 10.00-12.00 uur
elke wo: beginnersgroep van 18.30-19.30 uur
elke wo: doorgaande meditatie groep van 20.00-22.00 uur

...................................................................................................................................
UTRECHT

Werfkelder, Oude Gracht 328
Info: Henk van Voorst 06-51542526 | hvanvoorst@casema.nl
en Aad Verboom 030-2888655 | aad.verboom@xs4all.nl
Activiteiten: elke di 20.00-22.00 uur meditatie voor ervaren yogi’s vereiste,
10 daagse retraite met ‘erkende’ leraar of introductiecursus (inl. bij Henk
of Aad)
Wittevrouwen, Kapelstraat 24
Info: Crina van Belzen, 030-2732630
Activiteiten: elke tweeweken di 17.00-19.00 uur vipasaana-meditatie voor
zowel beginners als gevorderden

...................................................................................................................................
ZEIST

Couwenhoven 51-09
Info: Gabrielle Bruhn, 030-6045815
e-mail: gabi1404@hotmail.com
Activiteiten: elke ma avond van 19.30 tot 21.30 doorgaande meditatiegroep

...................................................................................................................................
ZUTPHEN

Kerkhof 12
Info: Martha Pastink, 06-19354689 / 0575-545162
e-mail: m.pastink@planet.nl
Activiteiten: meditatie maandag (even weken) van 19.30 tot 21.00

...................................................................................................................................
ZWOLLE

“Pannananda” Hoefslagmate 44, 8014 HG, Zwolle
Info: Dingeman Boot, tel./fax: 038-4656653
Activiteiten: www.pannananda.nl
elke ma, wo en do yoga-meditatie van 19.30 tot 22.00 uur.

Milarepa Toren
Centrum voor zelfontwikkeling, Zalmkolk 6
(open op werkdagen van 9.30 tot 12.30 uur)
Info: John Kenter 038-4660868 en Koos Hofstee 0572-373623

Ehipassiko Boeddhistisch Centrum Zurenborg
Korte Altaarstraat 8, 2018 Antwerpen
Info: Paul van Hooydonck
tel. +31 3 271 18 08/+31 477 76 51 99
e-mail: paulvanhooydonck@hotmail.com
Zie: www.meditatie-antwerpen.be
Verschansingsstraat 55, 2000 Antwerpen
Info: Donna Rosseel
tel. +32 (3) 230 10 92,
e-mail: drosseel@yahoo.com
Activiteiten: elke do 20.15 tot 21. 45
Dhamma Pajjota
Driepaal 3 B - 3650 Dilsen-Stokkem
Info: tel. +32 (0)89 518 230,
fax: +32 (0)89 518 239
e-mail: info@pajjota.dhamma.org
Activiteiten: www.pajjota.dhamma.org

Dhamma Group
Hertoginstraat 1040 Brussel
Info: Marie-Cécile Forget, tel.: +32 (0)2 734 11 28
e-mail: info@dhammagroupbrussels.be
Activiteiten: www.dhammagroupbrussels.be
Instituut voor Aandacht en Mindfulness
Info: Dr. David Dewulf, tel.: +32 (0)495 22 0707
e-mail: a@aandacht.be
Activiteiten: www.aandacht.be

....................................................................................................................................
IERLAND

‘Passaddhi’ Retreat Centre
Leitrim Beg, Adrigole, Beara, co. Cork
Info: Marjó Oosterhoff tel. 00-353-27-60223
e-mail: info@passaddhi.com
www.vipassana.ie

Activiteiten 2010:
17-26 sept vipassana retraite o.l.v. eerw. Ariya Nyani
22-25 okt inzichtmeditatie en voice awareness o.l.v. Eva Bruha
29-31 okt vipassana o.l.v. Marjo
28 dec - 1 jan metta en vipassana o.l.v. Marjo in Teach Bhride vlakbij Dublin
In mei 2011 is er gelegenheid in Passaddhi om tijdelijk tot non gewijd te
worden, in de Burmese traditie, onder begeleiding van eerw. Ariya Nyani.
Meer details op www.vipassana.ie onder ‘retreats’
Inl en opgave bij Marjó Oosterhoff
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Retraite met Noah Levine

Tijdens de dagelijkse geleide
ochtendmeditatie stelde Noah me
enigszins gerust: je zult niet verdwijnen,
Tiana Sagrawa van de Kraats - juli 2010
je persoonlijkheid blijft op relatief nivo
bestaan. Toch leek de angst nog alles
overweldigend. Hoe moest ik hier nu op
Lichamelijke uitputting verwachtte ik, grote eenzaamheid,
reageren? “Be gentle”, zei Noah tegen
weerstand, frustratie en confronterend zicht op mijn altijd
me tijdens een gesprekje, en dat was het.
(ver)oordelende geest.
Be gentle, zoals ik de hele week al was
geweest. Ik merkte wat Noah later zei in
ik alles, nou ja veel (zelfs die gevreesde
Dit was wat ik had ervaren tijdens een
andere bewoordingen: hoe minder je een
Eenzaamheid), laten komen en gaan, zonder
eerder meditatieweekend, en nu tien
vaststaand zelf ervaart, hoe makkelijker het
frustratie over wie ik ben.
dagen vol van deze ingrediënten... Ik
is om te zien en te doen wat goed is voor
zag er enigszins tegenop. Maar zelfs na
jezelf.
dat weekend had ik gemerkt dat nieuwe
wijsheid mijn leven lichter maakte, dus tien
En zo kwam ik weer met beide benen
dagen zouden wel eens een groot verschil
op de grond te staan en was mijn laatste
kunnen maken.
meditatiemiddag meer mindful dan ooit.
Natuurlijk was de retraite anders dan
verwacht. Het schema viel mee; voldoende
tijd om te slapen als ik het facultatieve
ochtendgedeelte skipte. Van uitputting was
dus geen sprake. Toch wilde ik de eerste
anderhalve dag nog geregeld NU stoppen en
naar huis, maar ik zag het voor wat het was:
alleen maar weerstand, die komt en gaat.

...I am not
my fault...

Na een paar dagen kwam ik zo in een
ritme van mindful opstaan, eten, zitten,
etc. Precies zoals Noah zei, bouwde ik in
de eerste dagen een milde concentratie
op, die op een zeker moment vrij stevig
was. Zo kwam er zelfs rust in de heftige
Wat me daarbij enorm hielp, was de nadruk momenten. Halverwege de retraite was
van Noah op metta, compassie en vergeving. er zo’n moment: de pijn in mijn billen en
Elke middag deed hij met ons een meditatie benen leek bijna onhoudbaar. Toch bleef ik
die hierop was gericht en elke keer was ik
zitten, met compassie kijkend naar de pijn
geraakt. Op een middag citeerde Noah een
en naar hoe mijn geest uit mijn lichaam leek
leraar van hem, die verwoordde wat hij had te willen vluchten. Plotseling was er de pijn
geleerd door meditatie: “I am not my fault”. en dat proces, maar niet meer ik die dat zag.
Mijn ik is het resultaat van genen en van
Later die dag kwam het besef dat ik me rot
omgevingsfactoren, en dus hoef ik mezelf
geschrokken was en doodsbang was door
mijn patronen niet te verwijten. Door dat
die paar seconden zonder ik!
inzicht werd mijn houding zachter, en kon

Vipassana met Insight Dialogue
Denekamp, 27 juni – 4 juli 2009

De beoefening van Insight Dialogue is
voor mij een waardevolle en essentiële
aanvulling geworden op mijn individuele
meditatiepraktijk. Ondanks mijn intense
dagelijkse individuele beoefening, kan
ik gedurende momenten opmerken hoe
bepaalde sterke onderliggende relationele
patronen terug naar boven komen in
contact met anderen en voor ik het weet,
word ik meegesleurd door die automatische
piloot.

Colofon

Redactie
Sietske Boersma (o.a. tekeningen), Gert van Dijk,
Akasa van der Meij & Job Burgers
Website www.simsara.nl
ISSN: 1876-150X

De kennismaking met Insight Dialogue was
voor mij een openbaring en na elke retraite
ervaar ik steeds meer de vruchten ervan in
mijn relationeel leven. Het beoefenen van
meditatie in relatie met anderen, helpt mij
om die sterke geconditioneerde patronen
bewust te worden, ze te leren kennen,
er contact mee te maken, erbij te blijven
en erin te ontspannen. Hierbij ervaar ik
de aanwezigheid van de ander tijdens de
beoefening als een essentiële meerwaarde.
Door de blijvende aanwezigheid van de
ander, ondanks wat er ook naar boven
Secretaris
Martha van de Berg
Laan van Eik en Duinen 37
2564 GL Den Haag

Bank
ING bank: 8122006
t.n.v. Stichting Inzichts Meditatie, Ezinge
Vanuit buitenland:
IBAN NL98INGB0008122006, BIC INGBNL 2A

Tijdens een loopmeditatie zag ik heel helder
het komen en gaan van alles, de reacties van
het lichaam, het vasthouden en wegduwen.
En de schoonheid van het vergankelijke.
Toen ik even voor me uitkeek, zag ik een
compositie van mensen in concentratie,
stilstaand verspreid over het terrein. Een
unieke seconde tijdens de loopmeditatie,
en misschien het mooiste was dat ik wist
dat het voorbij zou zijn op het moment dat
iemand weer een pas zou zetten.
Tien dagen retraite maken een groot
verschil. Goed, thuis is alles anders, maar
nu ik alweer even terug ben, kan ik met
zekerheid zeggen dat mijn zachtere en
vergevingsgezinde houding naar mezelf,
mijn partner, pijn, naar alles, mijn leven
verlicht.

komt, ontwikkelt er zich mildheid en
vriendelijkheid t.o.v. mezelf.

Hoe meer mijn innerlijke stabiliteit groeit
in contact met anderen, hoe meer ik ook de
waardevolle vruchten in de andere opmerk.
Ik ervaar in het oefenen hoe ik meer mens
word, mededogen t.o.v. mezelf maar vooral
t.o.v. anderen open bloeit. Stap voor stap
leer ik wat ‘mens zijn’ werkelijk betekent.
In essentie is het simpel en natuurlijk en
waardevolle stilte groeit eruit voort in
relatie met anderen.

Gent, Marisa Hoslet

Donaties
Suggestie: € 9,00 per jaar.
Op ING bank 8122006
t.n.v. Stichting Inzichts Meditatie, Ezinge
Met als opmerking: “Donatie” en uw naam en
adres. U ontvangt dan tevens de SIMsara.

Verschijningsdata
De SIMsara verschijnt drie maal per jaar: januari,
mei, september.

