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REDACTIONEEL
In dit nummer van de SIMsara gaat oud
SIM-voorzitter Dingeman Boot in op het
thema vrijgevigheid, dat volgens hem de
maatschappij rijker en harmonischer maakt.
Tijdens een retraite in Israël werd Jonneke
de Zeeuw geconfronteerd met de vele zaken
waar ze zich aan vasthield. Eenmaal terug
in de drukte – wie herkent het niet – bleek
het moeilijk om de rust in het hoofd vast te
houden.
Mogelijk kan ze terecht in Groningen, waar
al decennia lang een actieve sangha met, en
dat is bijzonder, een eigen pand en een eigen
leraar, wat de onderlinge band zeer versterkt.
Onze trouwe auteur Paul Boersma gaat in
het op verschil tussen een sangha en een
sekte. In tegenstelling tot een sekte stelt een
sangha zich open op naar de samenleving,
kan er vrij gediscussieerd worden, bestaat er
waardering voor wijsheid en liefde en bestaat
er geen dwingelandij van de leider.
Hans Gijsen, de nieuwe voorzitter van de
SIM, gaat in op het ethische drieluik dat
de SIM heeft ontwikkeld. Kern hiervan zijn
de gedragsregels waaraan meditatoren
en leraren zich geacht worden te houden.
Mocht een deelnemer het gevoel hebben
dat deze richtlijnen zijn overtreden, dan
kan hij zich wenden tot een onafhankelijk
vertrouwenspersoon.
De redactie hoopt u met deze uitgave
inspiratie te geven voor de donkere
wintermaanden!
De redactie
Artikelen (max. 1500 woorden) voor het
volgend nummer kunt u tot 15 april inleveren
op info@simsara.nl

Vrijgevigheid
Door Dingeman Boot

Vrijgevigheid (dana) is de
eerste van de 10 parami’s

(perfecties), kwaliteiten die
de Boeddha in voorgaande

levens heeft ontwikkeld als voorbereiding op zijn Boeddhaschap.
De tweede parami is ethisch

gedrag (sila). Het zijn vrijgevig-

heid en ethisch gedrag die in de

geschriften genoemd worden als
voorbereiding en ondersteuning
van het meditatieproces.

Zowel het beoefenen van vrijgevigheid
als het beoefenen van meditatie betekent
oefenen in loslaten. De meditatie als
loslatingsproces leidt tot transformatie.
Hiermee wordt met name bedoeld dat de
zo genaamde kelesa’s, ook wel als vergiften
vertaald, worden getransformeerd: hebzucht
wordt losgelaten en getransformeerd tot
vrijgevigheid, haat en kwaadheid worden
losgelaten en getransformeerd tot liefde,
onwetendheid wordt getransformeerd tot
wijsheid.
Het praktiseren van vrijgevigheid wordt zo
een ondersteuning van je meditatieproces
om jezelf te bevrijden van hebzucht, die zich
uitdrukt in onze verlangens en gehechtheden
Het praktiseren van vrijgevigheid kan op
vele verschillende manieren. Dit kan door
tastbare dingen met iemand te delen. Je kunt
daarbij iemand blij maken met iets groots,

maar ook door iets kleins te geven.
Onze vrijgevigheid wordt vooral op de
proef gesteld als het gaat om dingen
waaraan we gehecht zijn en dus liever voor
onszelf houden. Maar juist daarin kan een
belangrijke uitdaging schuilen om te komen
tot loslaten.

Daarnaast dienen we te beseffen dat we
vrijgevigheid ook kunnen beoefenen met
kleine dingen en mensen blij kunnen maken
met bijv. het geven van een complimentje of
een bos bloemen en het sturen van een kaart.
We kunnen vrijgevigheid ook beoefenen
door onze tijd en/of aandacht aan iemand te
geven. Als je goed oplet kom je regelmatig
(misschien wel dagelijks) momenten tegen
waarin een uitnodiging tot zo’n vrijgevigheid
verscholen ligt. Dat kan zijn de helpende
hand bieden aan iemand die oud of ziek is.
Het kan ook zijn een luisterend oor bieden
aan iemand die het moeilijk heeft.

hoe meer je geeft
hoe rijker je wordt...
Zie vervolg op blz 2
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Med-I-sraël

Vervolg Vrijgevigheid

Door Jonneke de Zeeuw

Afgelopen jaar heb ik in Tel Aviv in Israël gewoond vanwege mijn
vriend die daar vandaan komt. Een jaar gevuld met veel liefde,

zon, zee, strand, verse vijgen, dadels en granaatappels, sappige,

smaakvolle kebabs en een hoop twijfel en onrust. Ik denk niet dat ik
me voor mijn vertrek realiseerde aan hoeveel dingen je je eigenlijk

vasthoudt in je dagelijkse leven. Maar daar kwam ik al gauw achter
toen ik eenmaal daar zat...

Liefde
Vrijgevigheid kun je zien als een uitdrukking
van liefde. Naarmate je meer van iemand
houdt ben je ook meer bereid om alles wat je
hebt met zo iemand te delen. Als je als gevolg
van je meditatieproces metta (liefdevolle
vriendelijkheid) gaat ervaren, wordt het
beoefenen van vrijgevigheid steeds meer een
natuurlijk iets. Vrijgevigheid maakt blij! We
merken dat vrijgevigheid niet alleen vreugde
schept bij de ontvanger, maar het maakt ook
de gever blij. Daarnaast ervaart de gever
dat hoe meer er gegeven wordt hoe meer er
ook ontvangen wordt. Daarom is er ook de
uitdrukking: hoe meer je geeft hoe rijker je
wordt.
Het is eveneens een uitdaging vrijgevigheid
te beoefenen tegenover iemand waarmee
je een moeilijke relatie hebt. Zo iemand
een cadeautje geven kan soms wonderen
verrichten in de onderlinge relatie.

In het blad “Science” van 21 maart 2008
staat een artikel onder de titel “Spending
money on others promotes happiness”. In
dit artikel laten 2 Canadese psychologen en
een Amerikaanse marketing onderzoeker
aan de hand van onderzoeken zien dat geld
weg geven mensen gelukkiger maakt dan
wanneer hetzelfde bedrag aan zichzelf
wordt besteed. Natuurlijk zijn er gelukkig
heel wat mensen die daar inmiddels ook
achter zijn gekomen. Het zijn meestal de
mensen die in staat zijn om ruim te denken
en niet alleen bezig zijn hun eigen belangen
te behartigen maar eveneens oog hebben en
rekening houden met de belangen van hun
medemensen.

Onderricht
De Boeddha heeft de laatste 45 jaar van zijn
leven besteed aan het helpen van andere
mensen, in het bijzonder door het geven van
zijn onderricht. Hij heeft dat allemaal gedaan
vanuit een houding van vrijgevigheid! De
mensen die zijn onderricht ontvingen hebben
hem en zijn monniken eveneens voedsel,
kleding, medicijnen en onderdak verschaft
vanuit vrijgevigheid. En deze traditie is in de
Oosterse Boeddhistische landen nog steeds
springlevend. De mensen in deze landen
geven ook veel meer uitdrukking aan de
vreugde die het beoefenen van vrijgevigheid
hen geeft en ze willen deze vreugde graag
delen met andere mensen. Toen ik daar nog
maar kort was gaf ik mijn dana anoniem
zoals ik gewend was. Na verloop van tijd
was ook ik gewonnen om de vreugde van
het geven met anderen te delen. In het
Oosten heerst ook sterker het besef dat het
beoefenen van vrijgevigheid een goed karma
geeft, het schept gunstige voorwaarden voor
je huidig bestaan en mogelijk je volgend(e)
leven(s). De Boeddha heeft daar ook duidelijk
op gewezen. Maar zoals bij alle handelingen
is het de motivatie die dit bepaalt. Vandaar
de uitdaging om vrijgevigheid te beoefenen
vanuit een zuivere motivatie.

Met de Boeddha ben ik ervan
overtuigd dat als de mensen
de werkelijke waarde en

betekenis van het beoefenen van
vrijgevigheid zouden beseffen
en het vanuit die instelling

zouden praktiseren, dit ze rijker
en gelukkiger zouden maken

en de samenleving mooier en
harmonischer.

Om mezelf overeind te houden, probeerde
ik gewoontes op te pakken die ik thuis had
gehad. Dus lekker uitgebreid ontbijten ’s
ochtends, lid worden van een sportschool
voor mijn wekelijkse portie yoga en spinning,
en zo nog veel meer dingen. Omdat ik me
vaak onrustig en ongelukkig voelde ben ik
op zoek gegaan naar vipassana-meditatie. Ik
heb al een paar keer eerder retraites gedaan
en dat was me goed bevallen1. Op een dag
vertrok ik (met tranen want weer verdrietig)
naar een dorpje buiten Tel Aviv waar een
mededeelnemer me oppikte. Onderweg
namen we nog wat deelnemers mee en enkele
uren later kwamen we aan op de primitieve
kibboets Ein Dor in het noorden van Israël
waar de gemiddelde temperatuur 38 graden
was en er schorpioenen en slangen in het
gras verstopt zaten.

voorbij. Misschien iets over die loopmeditatie
waar ik geen uitdaging in zag. Ik kan best
nog een uur doorlopen maar waarom zou
ik, vroeg ik hem. Hij antwoordde dat als ik
een uitdaging zocht dat ik dan van al mijn
dagelijkse bezigheden loopmeditatie kon
maken. En het langzame, geconcentreerde
bewegen ook door kon voeren naar mijn eten,
douchen, tanden poetsen enz. Je kan ook drie
uur loopmeditatie doen als je een uitdaging
wil. En toen vroeg hij: “Do you know how to
relax? “ Ik dacht even na en zei: “Yes, I think
relaxing is something I’m good at.” Waarop
hij heel droog antwoordde: “Oh, I didn’t know
relaxing was something you could be good
at.” De essentie van mijn karakter werd daar
blootgelegd door een man waar ik hooguit
drie zinnen mee gewisseld had.

Aan het eind van de retraite, nadat de stilte
was verbroken, was er ruimte om ervaringen
te delen. Nu heb ik het al niet zo op ‘groepen’
en als ‘groepen’ dan dingen gaan ‘delen’
dan gaan mijn nekharen helemaal overeind
staan. Een beetje nukkig zat ik daar. De
helft verstond ik niet omdat er voornamelijk
Hebreeuws gesproken werd en ik gaf het op.
Tot ik een verhaal opving van een man die
in zijn verleden veel geëxperimenteerd had
met drugs. Hij had van alles uitgeprobeerd en
De eerste dagen waren voor mijn gevoel
tijdens deze retraite had hij veel nagedacht
snel voorbij. Zo, dacht ik bij mezelf, het is
over waarom hij altijd meer wilde. Waarom
alweer dinsdag dus als ik vanavond naar
moet het altijd leuker, beter, groter, sneller?
bed ga is het morgen al weer woensdag en
Een grote bewijsdrang. Waarom? Die drang
dan is het al bijna weer voorbij. Toen we in
had hem zijn werk en verschillende relaties
kleine groepjes bijeen kwamen, had ik een
gekost. Tijdens deze retraite kreeg hij het
praatsessie met Yanai Postelnik2. Ik wist
inzicht dat hij zich voor niemand hoeft te
niet wat ik nou zou vragen, het ging allemaal bewijzen. Dat hij het leven waard is omdat hij
wel goed en wat had het nou voor zin om
een mens is. En daar is niet meer voor nodig.
te bespreken wat er in me omging? Die
Mijn nukkigheid was inmiddels verdwenen
gedachten en emoties gaan immers toch weer en had plaatsgemaakt voor tranen over mijn

“Oh, I didn’t know
relaxing was
something you could
be good at...”

wangen, medeleven en herkenning. Ja, het
kan dus ook waardevol zijn wanneer zo’n
‘groep’ dan dingen ‘deelt’.

Het was een verademing een week door te
brengen in stilte in de hete, dorre natuur
met nog 100 anderen en dan met die
ontzettend wijze begeleiders die in mijn
ogen allemaal presidenten zouden moeten
worden, en dan de hagedissen, schorpioenen
en slangen, de vegetarische maaltijden
elke dag, de regelmaat. Eenmaal terug in
Tel Aviv beleefde ik een overkill aan input.
Wat een lawaai, drukte, snelheid, geuren en
kleuren. Het lukte me maar even om die rust
en aandacht voor alles om me heen vast te
houden. Maar er is gezaaid.
1 | O.a. de jongerenretraite van de SIM
2 | Yanai Postelnik is lid van de Gaia House Teacher Council
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De impact van Dingeman Boot

Sangha of sekte?

genomen als voorzitter van de SIM en geniet hij van een sabbatical

symposium dat op 3 november 2012 door de SIM aan Dingeman

Robert Bridgeman

Paul Boersma

Zoals de meesten van u wel weten heeft Dingeman Boot afscheid

Het begrip ‘sangha’ kwam in de belangstelling te staan door het

in algemene zin. De afgelopen 20 jaar heeft Dingeman vanuit

Boot werd aangeboden. ‘Sangha’ betekent ‘gemeenschap’ en is

Pannananda, zijn centrum voor yoga en meditatie, een zeer

in het boeddhisme een veel gebruikt begrip. Tot mijn verbazing

positieve invloed gehad op de levens van veel van zijn studenten.

ontdekte ik tijdens het symposium en ook daarna, dat nogal wat

Als één van deze leerlingen voelde ik me geroepen om een beeld

mensen het vreemde woord liever niet in de mond namen, omdat

te geven van de diepgaande invloed die Dingeman had en heeft op

het hen erg deed denken aan sektes. Deze onverwachte angst voor

mijn leven en daarmee indirect op de levens van mijn studenten

sektes in een omgeving die het tegendeel van sektarisme uitstraalde

over de hele wereld.

bracht me ertoe de verschillen tussen sangha en sekte eens in de
schijnwerper te zetten.

Op 28 maart 2008 liep ik voor het eerst de
meditatieruimte van Dingeman Boot binnen.
Niet lang daarvoor had ik de trefwoorden
“meditatie” en “Zwolle” ingetoetst in google
en Pannananda (naar zijn monnikennaam die
vertaald kan worden als: hij die gelukzalig
is in wijsheid) stond op de eerste plaats. Ik
was zeer gemotiveerd om te mediteren en
wat onstuimig in mijn aanvliegen. Dingeman,
die waarschijnlijk al heel wat jonge mannen
onstuimig had zien binnenkomen (en weer
vertrekken), verwelkomde me vriendelijk
maar sceptisch en zag het rustig aan.

Toen mijn partner Monique en ik in 2010
besloten een periode in Vietnam te gaan
wonen en werken was Dingeman een van
onze grootste aanmoedigers. Zijn eigen
levensmotto is: “Volg je hart” en zijn mudita
was groot toen hij zag hoe wij het onze
volgden. Met een brede glimlach keek hij
me aan en zei: “Robert, waar je staat is jouw
huis” en gaf hij zijn zegen. Midden in de
internationale wijk van de stad Ho Chi Minh
City richtten wij een Wijsheidscentrum op.
Toen ik Dingemans toestemming vroeg om
onze Yoga/Meditatie-lessen vorm te geven
naar zijn concept kreeg ik een volmondig
ja! We deelden de lessen op; Monique als
yogaleraar en ik de meditatie. Met enig
succes mag ik bescheiden zeggen. We hebben
in onze tijd in Vietnam naar schatting 400
mensen leren mediteren en 7 Vietnamese
meditatietrainers opgeleid die elke week
zitgroepen leiden en zodoende nog meer
mensen bereiken. We wonen sinds april
weer in Nederland maar ik vlieg regelmatig
terug om training en meditatieseminars
te geven. Zonder de lessen van Dingeman
Boot was dit ons nooit gelukt. Ik heb sinds
2008 bij een aantal leraren gestudeerd in
verschillende landen in Azië en Europa maar
ik beschouw Dingeman Boot met stip als mijn
belangrijkste leraar en vind veel van zijn

Er worden in het boeddhisme onder ‘sangha’
verschillende zaken verstaan. Oorspronkelijk
betekende het de gemeenschap van de
leerlingen van de Boeddha; dit werd op
het symposium door Stephen Batchelor
benadrukt. Later kreeg het de meer
toegespitste betekenis van de gemeenschap
van boeddhistische monniken. Een nog
nauwere betekenis is de gemeenschap
van mensen die tenminste een van de vier
verlichtingsstadia hebben bereikt. Deze
laatste omvat ook leken, maar slechts een
klein gedeelte van de monniken.

woorden, gebaren en wijsheden terug in mijn
lesgeven. Hij heeft me in wijsheid en liefde
gefaciliteerd om mijn hart te volgen en bij te
dragen aan de ontwikkeling van anderen.
Mijn verhaal is slechts het verhaal van één
van Dingemans vele leerlingen. Ook anderen
richtten eigen centra op, begeleiden retraites
of werken als freelance leraar in yoga en/of
meditatie. Als we alle verhalen van alle
leerlingen en de leerlingen van de leerlingen
die Dingeman in zijn 20 jaar leraarschap
bij elkaar optellen, hoeveel mensen zou hij
dan direct en indirect op het meditatiepad
geholpen hebben: 2000? 10.000? Meer? Als
je op je 76e met een sabbatical gaat in plaats

van allang met pensioen te zijn dan moet je
wel een heel sterke drive hebben. Dingeman
heeft de laatste 20+ jaar van zijn leven gewijd
aan het pad van de meditatie en vele mensen
geraakt en gemotiveerd om hetzelfde pad
te bewandelen. De impact van zijn werk is
letterlijk verrijkend. Dingeman, een diepe
buiging en een intense dank voor alles wat je
voor ons en al die anderen gedaan hebt. Veel
geluk, liefde en wijsheid en dat je je hart tot
het laatste kloppen mag volgen.

Ruim begrip
Maar het begrip kan ook ruimer worden
opgevat in plaats van nauwer. Zelf voel ik
me niet alleen met boeddhisten verbonden,
maar ook met alle mensen die serieus een
spiritueel pad volgen of doorlopen hebben:
christelijk of islamitisch of hindoeïstisch
of sikh of indiaans of wat dan ook, hoe men
dit pad ook maar noemt: pad naar God, pad
naar Nirwana, pad naar het Absolute, of pad
van zelfverloochening. Deze groep mensen
kan men ook een sangha noemen. Een groot
voordeel van deze tijd is dat men door de
overvloed aan communicatiemiddelen met
al deze mensen – of in elk geval met hun
denkbeelden en levensgeschiedenissen – in
aanraking kan komen.

Dan is er nog een andere ruime opvatting van
het woord ‘sangha’ die door boeddhistische
instanties als de Boeddhistische Unie
Nederland gesanctioneerd wordt. De
verschillende groeperingen die bij de BUN
zijn aangesloten worden namelijk ook
sangha’s genoemd. Hier krijgt het woord een
technische, voor ambtenaren te hanteren,
betekenis die tamelijk ver verwijderd is
van de oorspronkelijke. Wat niet weg neemt
dat sommige ‘sangha’s’ van de BUN soms

werkelijk een sangha vormen, in de zin van
een gemeenschap van mensen die elkaar
ondersteunen op het spirituele pad.

Monniken
Welke van deze betekenissen aan de orde
is, hangt van de context af, maar omdat de
context de betekeniskeuze niet volledig
bepaalt, moet de betekenis soms nader
verklaard worden. Wanneer het bijvoorbeeld
gaat over het speciale respect voor de
sangha dat volgens de traditie geboden is,
dan kan men in de eerste plaats de nauwste
bovengenoemde betekenis gebruiken: de
gemeenschap van mensen die in elk geval
het eerste stadium van verlichting hebben
bereikt. In Aziatische kringen wordt het
eerbetoon uitgebreid naar alle monniken.
Reeds de Dhammapada, het spreukenboek
dat dateert van circa 200 voor Christus,
heeft erop gewezen dat niet allen die het
gele gewaad dragen als individu het respect
dat ermee verbonden is verdienen. Vele
verzen laten daar geen misverstand over
bestaan. Maar deze verzen roepen monniken
op zich als monnik te gedragen of anders
de pij af te leggen, ze roepen niet leken op
om monniken het respect te onthouden. En
daar steekt wijsheid achter: het eerbetoon
aan de monniken heeft namelijk ook een
betekenis voor de hele samenleving. Het is
een symbool voor de hoogste waarde van
een samenleving. De samenleving geeft zo
aan dat datgene waar de monnik voor staat,
namelijk de volledige overwinning op de
eigen tekortkomingen (namelijk begeerte,
afkeer en onwetendheid), in haar ogen het
hoogste is wat een mens kan bereiken.
Stephen Batchelor vertelde tijdens het
symposium dat een drankzuchtige dorpsgek
door de Boeddha tot de sangha werd
gerekend wegens zijn goede intentie om de

leer van de Boeddha te volgen. Het lukte hem
niet zo goed, maar door de goede intentie
was hij toch een leerling van de Boeddha en
dus een lid van de sangha. Maar Batchelor
sprak niet in een context van eerbetoon. Hij
eiste voor deze uitzonderlijke leerling van
de boeddha geen eerbetoon op, hoewel hij
impliciet (en terecht) wel respect voor de
goede intentie van de man vroeg.
Sekte
Het woord ‘sekte’ heeft (evenals de Engelse
tegenhanger ‘cult’) pas sinds enkele
decennia een negatieve klank gekregen.
Het is afgeleid van het Latijnse woord voor
snijden en betekende een afsplitsing van
een geestelijke stroming. Vele afsplitsingen
in de geschiedenis werden zo aangeduid,
onder andere ook die binnen de protestantse
christenheid. De negatieve bijklank is kort
geleden ontstaan naar aanleiding van
zorgwekkende verschijnselen die zich vooral
in Amerika voordeden, maar overigens van
alle plaatsen en tijden zijn. Zo is niet alleen
de emotionele maar ook de beschrijvende
betekenis van het woord gewijzigd. Laten
we enkele negatieve verschijnselen die met
sektes (in de nieuwe betekenis) verbonden
vervolg op blz 6

 | SIMsara Januari 2013

SIMsara Januari 2013 | 

beoordelen naar de bovengenoemde criteria
en dan vaststellen dat de meeste groepen
(sangha’s) zich open opstellen naar de
samenleving, dat er vrij gediscussieerd kan
worden, dat er waardering bestaat voor
wijsheid en liefde van andere groeperingen,
dat er geen dwingelandij plaats vindt, dat
de mening van de leider geen ijzeren wet is,
dat er geen buitensporige uitbreidingsdrift
heerst, dat er geen exclusieve

zijn opnoemen. Men zou kunnen zeggen dat
van een sekte sprake is, als enkele van deze
verschijnselen zich voordoen. Het is niet
nodig om alle negatieve verschijnselen te
vertonen om toch het etiket sekte opgeplakt
te krijgen.

De groep vormt een hechte gemeenschap,
maar deze hechtheid, die op sommige
mensen een grote aantrekkingskracht
uitoefent, wordt verkregen door het
bedenken van een gemeenschappelijke
vijand, namelijk de samenleving in haar
geheel. Er is sprake van vijandigheid en
superioriteitsgevoel ten opzichte van de
maatschappij, van onvermogen om de
wijsheid en liefde van andere groeperingen
te waarderen. Mensen worden zo veel
mogelijk van de maatschappij geïsoleerd,
worden aangemoedigd contacten met
‘normale’ mensen te verbreken. Kritiek
op de leider of op de leer wordt op allerlei
manieren ontmoedigd of bestraft, bijv.
door de persoon ten overstaan van de hele
groep te vernederen. Gedachtewisseling
in een sfeer van vrijheid is onmogelijk.
De schijnzekerheid die zo ontstaat oefent
aantrekkingskracht uit op onzekere mensen.
Er heerst gehechtheid aan de leer uit
geschriften, die eenzijdig geïnterpreteerd
wordt en krampachtig volgehouden. Vaak
wordt een bewijs van trouw verlangd van
de nieuwkomer. Toekomstvisioenen worden
voorgespiegeld waarbij de sekte gered zal
worden van een ramp die de rest van de
mensheid treft. Het spirituele imperium
moet koste wat kost uitgebreid worden. Niet
alleen overleving maar zelfs uitbreiding van
het instituut is doel op zichzelf.
Subtiel onderscheid
Hierbij moet aangetekend worden dat
de grote massa die het begrip sekte
hanteert in het algemeen geen oog heeft
voor de subtiele verschillen tussen grote
waardering voor een leer of leraar en
fanatieke gehechtheid aan leer of leraar.
Evenmin voor het subtiele verschil tussen

waardering van een spiritueel ideaal en het
veroordelen van anderen omdat ze dit ideaal
missen. Evenmin voor het subtiele verschil
tussen reële mogelijkheden voor spirituele
ontwikkeling die in elke mens aanwezig zijn
en toekomstvisioenen (soms in de materiële
wereld) die de gelovigen worden beloofd.
Evenmin voor het subtiele verschil tussen
het wijselijk vasthouden aan leerstellingen
die pas na verloop van tijd goed begrepen
kunnen worden en dogmatisme c.q.
hersenspoeling. Ook beseffen de gebruikers
van het woord ‘sekte’ zich gewoonlijk niet
dat deze verschijnselen zich niet beperken
tot geestelijke stromingen maar zich ook
in politieke partijen, maffiabendes en
jeugdbendes voordoen. De kiem ervoor
is in elk mens aanwezig. Ze worden
veroorzaakt door – in boeddhistische termen
– onheilzame gevoelens en gedachten, welke
in laatste instantie berusten op begeerte,
afkeer en onwetendheid.
Om deze reden kan men verwachten dat
ook in het boeddhisme sektes in deze
negatieve zin bestaan. En inderdaad wordt
in Frankrijk en België een bepaalde tak van
het Japanse Nichiren boeddhisme, geheten
Soka Gakkai, als een sekte beschouwd,
hoewel niet verboden. Dit zegt niet alles,
want Frankrijk is het strengste land ter
wereld in het bestrijden van sektes, maar

toch wel dat er in dit geval discussie over
sektarisme mogelijk is. Soka Gakkai is
een organisatie met miljoenen leden. In
Nederland ontstond eind vorige eeuw een
groep van een paar honderd mensen rondom
de Nederlandse monnik Dhammawiranatha,
die trekjes van sektarisme vertoonde. Zijn
val in 2002 bracht een schok in de Theravada
gemeenschap teweeg. Uitsluiten kan men
sektarische geest nooit, maar wel mag
gezegd worden dat in het boeddhisme een
krachtig mechanisme ertegen is ingebouwd.
Het boeddhisme is namelijk van oorsprong
esoterisch, wat inhoudt dat de nadruk van
begin af aan op spirituele beleving en niet
op geloof gelegd wordt. Dit accent op eigen
ervaring en eigen beoordeling wordt in
westerse kringen soms overdreven, met
als gevolg een onderschatting en gemis van
het element saddha (vertrouwen, devotie,
geloof), maar ontmoedigt wel krampachtig
geloof, boekenverering en fanatisme. Het
in het boeddhisme gangbare relativeren
van de waarde van het denken brengt
ook vaak tolerantie en mildheid naar
andersdenkenden met zich mee.

Tolerante religie
In het algemeen kan men zeggen dat het
boeddhisme een van de meest tolerante
religies ter wereld is. Meer specifiek kan men
de situatie van het boeddhisme in Nederland

toekomstvisioenen gepropageerd worden.
De angst voor sektes lijkt dus op het eerste
gezicht ongegrond, maar misschien is ze
uitdrukking van diepere angsten (bijv.
de angst voor het onbekende). Het zou
interessant zijn de diepere oorzaken te
onderzoeken. Hoe dit ook zij, de angst voor
sektes kan gerelativeerd worden door het
inzicht dat onze meningen helemaal niet
zo vrij zijn als we gewoonlijk denken. Met
andere woorden: de indoctrinatie die zo
gevreesd wordt is in het dagelijks leven
in zachte vorm al aanwezig, niet door
toedoen van sektes maar door de onbewuste
suggesties van onze omgeving. Dit besef
van ‘zachte indoctrinatie’ kan nieuwe
bezorgdheid wekken, maar deze bezorgdheid
is reëel en kan tot iets goeds leiden. In
een vorig Simsara artikel heb ik er al op
gewezen dat de meditator bloot staat aan de
vooroordelen van zijn omgeving en zijn tijd,
en dat het lang kan duren voordat hij/zij zich
hier los van maakt. En deze vooroordelen zijn
een belemmering voor zijn/haar spirituele
ontwikkeling.
Misleidende suggesties
Ik volsta met een opsomming van de
‘misleidende suggesties’ (toelichting is te
vinden in het artikel van de Simsara van juni
2010).

1. Ik ben mijn lichaam.

2. Er is voortdurend vooruitgang
op allerlei gebied, onze huidige
beschaving is dus de beste die er
ooit is geweest.

3. Je kunt gelukkig worden door
steeds meer geld te verdienen en
steeds meer te kopen.
4. ‘Onze economie’ is het
belangrijkste dat er is.

5. Alleen de gevestigde
wetenschap kan ons waarheid
brengen, de rest is onzin of heeft
hoogstens emotionele waarde.
6. Welvaart is materiële
welvaart; levensstandaard is
materiële levensstandaard.

7. Hoe meer mensen iets vinden,
des te meer kans dat het waar
is. Extreem gesteld: Wat de
meerderheid vindt is waar.
Variatie: Wat de meerderheid
vindt is goed.
8. Succes is kwantificeerbaar.

9. Als niet bewezen kan worden
dat iets bestaat, dan bestaat het
niet.

Al deze suggesties hebben voortdurend
invloed op ons doen en laten. En ze trekken
ons steeds verder in samsara, verwijderen
ons steeds verder van Nirwana, van de ware
vrijheid, van het Absolute, van God. Het is
beslist nodig op het sektewezen attent te zijn,
maar de beste bescherming ertegen ligt niet
in aanpassing aan de heersende tijdgeest,
maar in voortgaan op het spirituele pad.
Daar ligt het beste antidotum: hoe minder
we onderhevig zijn aan begeerte, afkeer en
onwetendheid, des te minder kans dat we
voor de verleidingen van het sektarisme
bezwijken. De heersende tijdgeest versterkt
juist de menselijke tendensen tot begeerte,
afkeer en onwetendheid. Het is goed om niet
alleen attent te zijn op sektarisme, gewapend
met een juiste omschrijving van wat het is,
maar ook attent te zijn op de suggesties van
de tijdgeest, gewapend met een kennis van
hoe ze werken. En dat laatste is heel goed
mogelijk zonder vijandigheid en zonder
superioriteitsgevoel.
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Patricia en Charles Genoud
“We zijn hier gekomen om onszelf te ontmoeten”
Een interview met Robbert Thijssen door Hans Gijsen

De eerstkomende retraite met
Patricia en Charles Genoud is

van 27 april t/m 8 mei 2013 in
Meeuwenveen te Havelte.

Robbert Thijssen is 66 jaar en sinds 1 jaar met pensioen. Daarvoor

Zie de agenda van de SIM voor

werkte hij als gynaecoloog. Robbert is voorzitter van de stichting

meer informatie.

Vipassana Nijmegen. Als vrijwilliger organiseert hij voor de SIM de
retraites met het echtpaar Genoud.
Hoe ben je in aanraking gekomen met
boeddhisme / vipassana-meditatie?
Sinds mijn studententijd heb ik
belangstelling voor spiritualiteit en filosofie.
Mijn ouders zijn niet zover van de Borobudur
(Java; Indonesië) geboren. Twaalf jaar
geleden was ik in Canada en zat ik een beetje
in de put. Ik kwam in een boekhandel een
boek tegen over meditatie. Een jaar later
deed ik mijn eerste vipassana-cursus in het
Han Fortmann Centrum te Nijmegen. Het
voelde als een ‘thuis komen’. Daarna heb ik
me verder verdiept in vipassana.

Wat specifiek maakte dat je in de vipassana thuis
kwam?

Wat me onmiddellijk al beviel tijdens de
cursus is een bevestiging van wat ik eerder
had gelezen over het boeddhisme: je bepaalt
zelf het pad en je hoeft niets te geloven van
wat er wordt gezegd door de leraren. Je gaat
zelf met je ervaring op weg en zo kun je
verdieping, inzicht en wijsheid aanraken.
Daarnaast heb ik de laatste jaren van mijn
werk veel steun ondervonden door te
mediteren. Vipassana leverde in die zin ook
iets op.
Speelt het Theravada boeddhisme ook voor je of
is het puur de vipassana?

Het zijn zeker ook alle achtergronden.
Theravada boeddhisme speelt daarin een rol,
maar ik zie tevens hoe waardevol de inbreng
vanuit andere tradities is. Als ik voorzit
bij een meditatie bijeenkomst gebruik ik
wel eens voorbeelden uit verschillende
boeddhistische tradities.
Kun je een concreet voorbeeld geven?

Nou, ik herinner me heel goed hoe diep het
me heeft geraakt toen Martine Batchelor

sprak over haar periode in een zen
boeddhistisch klooster in Korea en meer
specifiek door je in het dagelijks leven soms
de vraag te stellen ‘Wat is dit?’. Dat helpt je
om je terug te brengen in dit moment, hieren-nu.
In 2011 hebben jullie Stichting Vipassana
Nijmegen opgericht?

Ja, om meer structuur te bieden aan mensen,
die nadat ze een cursus gevolgd hebben,
blijvend met elkaar willen mediteren op
regelmatige basis. De groep groeit. Voorheen
zaten we met zo’n 6 tot 12 mensen; nu wordt
de meditatie-avond op dinsdag wel eens
door 20 tot 24 mensen bezocht. We genieten
momenteel van de gastvrijheid van het Jewel
Heart Centrum in Nijmegen.
Hoe ben je in aanraking gekomen met Patricia en
Charles Genoud?

Dat was ongeveer zeven jaar geleden tijdens
een retraite met Carol Wilson en Joseph
Goldstein in Beatenberg (Zwitserland). Na
afloop kwam ik in gesprek met een vrouw
uit Parijs. Zij suggereerde de Genoud’s.
De volgende retraite heb ik toen met de
Genoud’s gedaan, ook in Zwitserland. Het
klikte meteen op een hele bijzonder manier.
De eerst zin die Charles sprak tijdens zijn
eerste Dhammatalk schoot meteen als
een pijl in mijn hart, om het maar eens
romantisch te zeggen: “Donc, on est venu ici
pour nous rencontrer nous-mêmes” (“We zijn
hier gekomen om onszelf te ontmoeten”).

De eruditie en integriteit van Charles raakten
me diep. Ik besefte: dit is een leraar, hier
kan ik van leren en hij is voor mij een leraar
waar ik nog niet mee klaar ben. Met Patricia
duurde het iets langer. In het begin vond ik

haar wat stug. Over de jaren is ze opener
geworden. Haar inbreng tijdens een retraite,
met name de metta-meditatie en de andere
Brahmavihara’s, kan ik zeer waarderen. Bij
een volgende retraite kijk ik daarnaar uit.

De Genoud’s hebben ervaring met meditaties
bij U Pandita en U Tejaniya . Heb je zelf
retraites gedaan in Burma?
Nee, ik heb geen retraites gedaan in het
Verre Oosten. Ik kijk een beetje uit naar
de ervaringen van Dingeman Boot, die
momenteel een tweemaanden retraite doet
bij U Tejaniya.

Intermezzo
De Franse taal op zich is al een verrijking
voor de manier waarop ik vipassana ben
gaan beoefenen. Sommige connotaties in
het Frans deden me dieper beseffen waar
het over ging. Bijvoorbeeld: mindfulness,
opmerkzaamheid in het Frans ‘présence’.
Werpt je terug op wat er nu op dit moment
gebeurt: tegenwoordigheid van geest. Je gaat
opeens iets van een andere hoek zien.
Hetzelfde was met vipassana: vision
pénétrante (doordringende blik). Wij
gebruiken inzicht in onze taal vaak
conceptueel. Vipassana betekent ieder
moment doordringend te zien wat er is, door
alle sluiers heen kijken.
[Hans Gijsen: De retraites in Nederland en de
VS (Insight Meditation Society) worden door
de Genoud’s in het Engels begeleid]
Kun je wat zeggen over de overdracht van de
Dhamma door Charles en Patricia?

Jazeker. Charles haalt in zijn Dhammatalks
ook westerse mystici aan, zoals Meister
Eckhart en hij verweeft het met eigen
filosofische ideeën en waarnemingen. Dat

maakt het voor mij heel erg waardevol.
Charles benadrukt steeds dat we ons leven
vaak zo inrichten dat we met concepten van
doen hebben en niet met de directe ervaring.
Het verplaatsen van een directe waarneming
door een idee van die waarneming is iets
waar we continu in vastzitten, waar we
steeds mee bezig zijn. Dat betekent ook dat
iets als benoemen of een idee van wat je met
meditatie moet doen, minder waardevol
wordt. Het verplaatsen van meditatie door
een concept kan behulpzaam zijn, maar is
niet meditatie zelf.
Ik heb veel geleerd van het loslaten van iets
dat moet of voorgeschreven is, bijvoorbeeld
nauwgezet alle stadia volgen zoals bij de
loopmeditatie onderwezen. Het loslaten
van het benoemen, ook bij het met aandacht
beleven van de ademhaling. Benoemen is
soms behulpzaam en niet meer dan dat.
Er is een andere diepere aanraking van
de werkelijkheid die boven het benoemen
uitstijgt.
Hoe klinkt de Dhamma van U Pandita1 of U
Tejaniya2 door in het werk van de Genoud’s
volgens jou?

U Tejaniya legt meer de nadruk op de
houding (intentie) en het zien van hele kleine
bezoedelingen die je afhouden van het hieren-nu. U Tejaniya heeft de Genoud’s sterk
beïnvloed: de nadruk op de directe intieme
ervaring in plaats van het vervangen van
die ervaring door een idee of een concept of
een beeld of een opdracht die, je jezelf moet
geven (‘Ik moet me nu concentreren’. ‘Ik
moet nu oplettend mijn loopbaantje doen’.).
Het beste is om die los te laten. Intiem bij de
ervaring zijn. Waardoor de loopoefening niet
alleen een concentratie-oefening is, maar

een volwaardige meditatie. Het opent een
terrein om alle ervaringen die binnenkomen
te accepteren.
Charles heeft het dan over het omarmen van
de totaliteit van de ervaring.
Charles en Patricia geven ieder afzonderlijk ook
retraites. Wat is de toegevoegde waarde van de
combinatie?

Ik heb retraites met Charles alleen gedaan.
Dat is me uitstekend bevallen. Patricia en
Charles vullen elkaar aan en dat kwam
goed naar voren in de retraite begin 2012 in
Naarden.
Charles is de filosofische zoeker naar
waarheid, die je steeds aanmoedigt om
bij zuivere aandacht te blijven. Patricia is
de promotor van mildheid en vriendelijke
aandacht. Beiden besteden veel moeite en
tijd aan de interviews.
Is de combinatie met metta/Brahmavihara’s
iets van recente datum of hebben ze dat altijd al
benadrukt?

Er zit een lijn in. In het begin werd metta wel
aangestipt door Patricia. De laatste jaren is
het duidelijk aan gewicht aan het toenemen
en heeft Patricia het over de twee vleugels
van opmerkzaamheid die niet zonder elkaar
kunnen: metta en vipassana.
Ik juich deze lijn van harte toe. Humor past
bij deze ontwikkeling. Een heel strenge
benadering is niet nodig. Humor doet het ijs
smelten. Het is een daad van compassie. Het
maakt het zoveel zachter.

Patricia en Charles Genoud hebben een eigen
vipassana meditatie centrum opgericht in
Geneve: www.vimalakirti.org
Dhammatalks zijn te beluisteren via Dharma
Seed: www.dharmaseed.org
Noten

1 | De Eerwaarde U Pandita is een van de
directe opvolgers van Mahasi Sayadaw. Hij is
abt van het Panditarama Meditatie Centrum in
Yangon, Burma.
Meer info: www.panditarama.net
Toevlucht en 5 ethische richtlijnen op
www.youtube.com
2 | De Eerwaarde U Teyaniya is meditatieleraar
in het Shwe Oo Min Dhamma Sukha Forest
Meditation Center in Yangon, Burma.
Meer info: http://sayadawutejaniya.org
Meditatie instructie in Insight Meditation
Society: www.youtube.com
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Sangha in Groningen
Door Ank Schravendeel en Marieke Duijvestijn

In Groningen bestaat al sinds begin jaren 80 van de vorige eeuw

de mogelijkheid om samen Vipassanameditatie te beoefenen. Er is

een eigen pand, wat veel mogelijkheden biedt. Marieke Duijvestijn
(voorzitter bestuur van de stichting) en Ank Schravendeel
(huisleraar) delen hun ervaringen.
De sangha in Groningen bestaat sinds
ongeveer 1980, toen de eerwaarde
Mettavihari meditatieweekenden
gaf. Vanaf die tijd, dus al 30 jaar, kun
je Vipassanameditatie beoefenen in
Groningen. Dat is in Nederland een oude
sangha (volgelingen van de Boeddha) . In de
geschiedenis van de 2500 jaar boeddhisme
is dat natuurlijk nog niet zo oud. Groningse
leerlingen van het eerste uur (Frits Koster,
Johan Tinge, Marjo Oosterhoff en Paul
Boersma) zijn nu meditatieleraar, de
betrokkenheid bij het mediteren heeft zijn
vruchten afgeworpen.

Ontstaan sangha in Groningen
In de jaren ‘80 wilden de deelnemers een
retraitecentrum bouwen voor de eerwaarde
Mettavihari. Dat was een bindende factor:
een stichting oprichten, een pand kopen
en letterlijk samen bouwen. In 1991 werd
het pand (in aanbouw) ingezegend door de
hoogste monnik van Thailand. Hij kwam
kijken naar de resultaten van het werk van
de eerwaarde Mettavihari, die hij naar
Nederland had gestuurd. We kregen een
enorm Boeddhabeeld cadeau. Dat was een
hart onder de riem vanuit de Aziatische
sangha. Een jaar later brak er brand uit in
het pand. Toen is besloten om niet weer met
de bouw overnieuw te beginnen en is het
huidige pand betrokken.

Wat is een sangha?
De sangha is de derde van de drie juwelen: 1.
Boeddha, 2. Dhamma (leer van de Boeddha)
en 3. Sangha: volgelingen van de Boeddha
(monniken, nonnen, lekenmannen en
lekenvrouwen). Een sangha is ook de lijn met
de yogi’s die je voorgingen, van wie je het
mediteren hebt geleerd, of met wie je samen
leerde mediteren. Dit is de verbindende
factor door de jaren heen. Aan de andere
kant is het Vipassana Meditatiecentrum
ook een soort duiventil, dat is voor alle
Vipassanacentra herkenbaar. Misschien
is het inherent aan het feit dat we bij het
theravada boeddhisme ons niet verbinden
aan één leraar. Een sangha vormt zich voor
een bepaalde periode tijdens activiteiten,
zoals een retraite, jaargroep of tijdens een
open avond. Dit past misschien wel bij onze
netwerksamenleving, waarbij zich telkens
netwerken van wisselende samenstelling
vormen.

Het verschil met sangha’s in het Oosten is dat
wij hier geen monnik hebben als drijvende
kracht. De huisleraar en bestuursleden
zijn allen ‘lekenvolgelingen’. Er is geen
systeem van dana ( giften), dat een monnik
onderhoudt; wij moeten zelf voorzien
in ons levensonderhoud, onze huur of
hypotheek betalen. Ook is een belangrijk
verschil de positie van vrouwen. Hier zijn

vrouwen voorzitter van bestuur of leraar,
in het Oosten hebben vrouwen vaker een
ondergeschikte positie.

Diversiteit
Het Vipassana Meditatiecentrum in
Groningen biedt naast het officiële eigen
programma ruimte aan verschillende
groepen, op initiatief van deelnemers:
leesgroepen, een chantinggroep en een
Insight Dialogue oefengroep. Het voordeel
van ons centrum is dat we een eigen pand
hebben, zodat we deze groepen fysieke
ruimte kunnen bieden en al deze groepen bij
onze sangha kunnen horen.

Samenwerking
Daarnaast wordt intensief samengewerkt
met andere Boeddhistische groepen. Dat
voelt als een grote sangha. Het pand wordt
verhuurd aan andere meditatiegroepen
zoals verschillende zengroepen en Leven in
Aandacht. In 2009 is de traditie om Vesakh te
vieren weer opgenomen in het programma.
We vieren dan de geboorte, Verlichting en
het heengaan van de Boeddha. Sinds 2010
vieren we dat feest samen met de andere
boeddhistische groepen uit de regio. We
maken een gezamenlijk programma, met
chanting, rituelen en dhammatalk uit de
verschillende tradities. We zijn allemaal
pionierende sangha’s in het Westen.

Leeft het idee van Sangha ook bij
deelnemers?
Daarvoor heb je mensen nodig die elkaar
regelmatig treffen. Dan gaat een sangha meer
leven. Door de beoefening willen mensen
zich graag inzetten voor het centrum. Na
de Hemelvaartretraite in 2011 hebben zich
bijvoorbeeld vier vrijwilligers aangemeld.
Enkelen zijn ook weer actiever gaan
deelnemen aan het programma doordat
ze vrijwilliger geworden zijn. Zo werkt
verdieping.

Vorig jaar kreeg een van de yogi’s uit
onze sangha kanker en is na een half jaar
overleden. Hij was actief als vrijwilliger, deed
mee aan de retraites en nam veel vrienden
mee naar het centrum. Hij was heel open over
zijn ervaringen en zo leerden we met elkaar
van de confrontatie met vergankelijkheid.
Toen hij was overleden hebben we de
eerstkomende meditatieochtend een
afscheidsbijeenkomst gehouden voor hem.
Dat was zoeken naar vormen die passen
bij boeddhisme en bij de betrokkene. Maar
ook een ervaring van sangha-zijn, een
verbindende ervaring.
Meditatie in actie
Steven Batchelor gaf op het “Simposium” in
Leiden aan, dat de kwaliteit van de sangha

samenhangt met het commitment van de
leden van de sangha, om zich te oefenen in
het achtvoudige pad. Meditatie in actie dus.
De manier waarop je met elkaar omgaat en
zaken regelt is uitdrukking van principes
uit het mediteren: vragen wat je nodig hebt
- in plaats van nemen wat je kunt krijgen
- vriendelijkheid, het onder ogen zien van je
reacties van weerstand en afwijzing en het
oefenen van geduld.

Samen dingen doen is samen beoefenen.
Boeddhisme in de praktijk. Alles wat we met
elkaar doen als vrijwilligers heeft te maken
met de beoefening. Je werkt niet alleen met
elkaar, maar ook met geld en materialen. Het
is niet altijd gemakkelijk. We hebben daarom
spirituele vrienden nodig. Het Vipassana
Meditatiecentrum is een veilige plek waar
je elkaar kunt inspireren, ervaringen kunt
delen en elkaar steunen. Zo is de sangha het
derde juweel.

Tijdens een bijeenkomst van de jaargroep
deden we een oefening in het loslaten van
concepten: de hand zien als vorm en kleur.
Die ervaring wekte bij een deelneemster de
volgende reactie op: “ als ik zo kijk kan ik niet
meer functioneren; in de wereld waarin ik
leef (werk, partner) kan ik hier met niemand
over praten, die delen dit niet. Binnen de
jaargroep kun je zo’n ervaring wel delen”.

Een yogi gaf het voorbeeld van spreken: “Ik
werk op een school als leerkracht. Het lijkt
daar de gewoonte om zo snel mogelijk te
praten en elkaar af te troeven. Bewust kiezen
wat je wilt zeggen en hoe kost tijd. Dat valt
uit de toon. Het is prettig om te ervaren dat
er ook andere mensen zijn die ‘juist spreken’
willen oefenen.”
Van vergoedingen naar dana
In 2008 vroeg het toenmalige bestuur
Ank Schravendeel om huisleraar te
worden. Er is toen gekozen om de
verantwoordelijkheden voor de inhoud en de
randvoorwaarden te scheiden. Het bestuur
werd verantwoordelijk voor organisatie,
pandzaken en randvoorwaarden. De
leraar werd verantwoordelijk voor de
inhoud van het programma. Het bestuur
is eindverantwoordelijk. De leraar zit als
adviseur bij de bestuursvergaderingen.
Deze structuur is in ontwikkeling. In
totaal zijn er zeven mensen die meditatie
activiteiten begeleiden. De begeleiders
overleggen met elkaar over het programma
en hebben intervisie onder leiding van de
huisleraar. Een bestuurslid is afgevaardigd
naar dat begeleidersoverleg. Zo is er
onderscheid en verbinding tussen beide
groepen. Bestuur en vrijwilligers verrichten
samen hun activiteiten om de sangha van
dienst te zijn. Twee maal per jaar is er een
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Wat heeft de Boeddha nu echt gezegd over vipassanameditatie?
Een boekbespreking door Joop Romeijn

We weten, als SIM-gemeenschap

en Simsara-lezers, dat vipassanameditatie voortkomt uit het
Theravada boeddhisme.

Maar waar precies uit? Meer

concreet: op welke sutta’s is deze
meditatie gebaseerd?
Op deze vraag is de

(Nederlandse maar hier in het
Engels schrijvende) meditator

René van Oosterwijk ingegaan.

In zijn studie heeft hij dit thema
medewerkersoverleg, waarbij de groepen
elkaar treffen, het ‘hart van de sangha’.
We hebben de afgelopen jaren een
uitgebreide discussie gevoerd over geld. We
kwamen uit een situatie waarin alleen de
begeleiders geld kregen voor het begeleiden
van de open avonden en het verzorgen van
basiscursussen, de andere vrijwilligers
(huismeester, administratie, bibliotheek en
website) kregen niets. Dat gaf een scheve
verhouding. Eerst zijn we begonnen met
voor alle vrijwilligers faciliteiten te creëren,
zoals gratis toegang tot de open avonden en
boeken kopen tegen inkoopsprijs.

Najaar 2010 hebben we de vergoeding voor
begeleiders afgeschaft; in plaats daarvan
krijgen begeleiders de mogelijkheid om
gebruik te maken van een scholingspot
(waarvan ze bijvoorbeeld op retraite gaan).
Zo wordt geïnvesteerd in de kwaliteit van
de begeleiding. De betrokkenen hebben toen
besloten om de begeleiding van weekenden
en retraites te doen op dana-basis.
Wat heeft de sangha ons zelf gebracht?
Ank: “Ik leerde in 1988 mediteren in
Groningen, de steun van met elkaar
uren zitten en op retraite gaan was heel
stimulerend. In 2003 was ik weer terug in

het noorden en ben ik gaan begeleiden in
het centrum. Er was toen weinig contact
met elkaar. Alle aandacht ging naar het rond
krijgen van de organisatie. Er miste voor mij
toen iets wezenlijks. In de jaren daarna is
de verbondenheid langzaam weer gegroeid.
Met confrontaties (wat wil je wel in het
programma, wat niet; geld krijgen voor wat
je doet, of niet). Met ruimte om initiatieven
te laten groeien: het programma wordt
steeds rijker en dat geeft betrokkenheid.
Het doorgeven van de Dhamma en van mijn
meditatie ervaringen ervaar ik als zinvol en
zingevend. Samen sangha vormgeven maakt
me rijk.”

Marieke: “Nadat mijn jongste broer overleden
was kwam ik in 2005 in contact met het
Groninger Vipassana Meditatiecentrum. Ik
volgde er een basiscursus en zocht daarna
verdieping. Die vond ik er in de vorm van
deelname aan de jaargroep, weekenden en
retraites. Zo is de meditatie een belangrijk
onderdeel van mijn leven geworden. Uit
dankbaarheid hiervoor wilde ik graag
een bijdrage aan het meditatiecentrum
leveren. Toen er vacatures kwamen voor
bestuursleden heb ik dan ook hierop
gesolliciteerd en zo ben ik sinds april 2008
voorzitter van het bestuur. In september

2010 werd ik bovendien meditatiebegeleider
van de open avond. Het is een hele uitdaging
om de Dhamma in de praktijk te brengen, heb
ik ondervonden. Daarbij heb ik de steun van
het sangha zijn gevoeld: samen beoefenen, in
goede en in moeilijker tijden. Dat heb ik als
erg leerzaam ervaren. Nu, zo’n vier jaar later,
is er veel veranderd; ik ervaar een levende
sangha, met activiteiten die goed bezocht
worden en waarbinnen ruimte is voor veel
verschillende uitingsvormen. En waarin
iedereen tot zijn of haar recht kan komen
als vrijwilliger. Daar ben ik alle sanghaleden
dankbaar voor. Want wij vormen immers
samen deze groep van gelijkgestemden.“

op twee manieren bekeken.

Eerst heeft hij in teksten van leraren
(bijvoorbeeld de Eerwaarde Mettavihari,
en nog twintig anderen, monniken en leken,
van Ajahn Chah tot Jack Kornfield) én van
geleerde monniken zoals Bhikkhu Bodhi
nagegaan welke sutta’s zij citeren en waarop
ze hun meditatie-instructies baseren.
Daarna is hij in indexen van de Pali Canon
het voorkomen nagegaan van de term
‘vipassana’ en de zeer dicht daarbij zittende
term ‘paññavimutti’, letterlijk ‘bevrijding
door wijsheid’.

Wat is ‘vipassana’?
Het gaat steeds om inzicht in de zin van
ervaren en begrijpen. De letterlijke betekenis
van vipassana is: innerlijke visie, inzicht,
intuitie en introspectie. ‘Vipassana’ is daarbij
het streven, het doel van de meditatie en
van de beoefening in bredere zin. Niet de
methode, hoewel we dat soms gemakzuchtig
wel zo zeggen. De methode wordt bijna
altijd gekenmerkt door ‘sati’, te vertalen als
opmerkzaamheid of aandachtigheid en in het
Engels als mindfulness.
Hoe kan het bereikt worden?
Niet alleen sati! De leraren en de geleerde
monniken noemen ook, gebaseerd op

de sutta’s, sila (ethisch handelen) en
het al hebben van een notie van wat
onbestendigheid, lijden en niet-zelf is en wat
de aspecten van het Achtvoudige Pad zijn.
Maar ook – en dat vind ik het meest
significante in Oosterwijks objectiverende
onderzoek – concentratie: niet alleen
toegangs- en momentane concentratie, maar
ook absorptie, minstens de eerste jhana.
Niet alle sutta’s stellen deze eis en ook niet
alle leraren (Mettavihari zoals bekend
bijvoorbeeld niet) maar wel veel. Inclusief de
meeste geraadpleegde geleerde monniken.
Aspecten van de vipassana waarvan de basis
niet in een sutta terug te vinden zijn, zijn
onder andere de ‘body-sweep’ bij de methode
van Goenka en het systeem van ñana’s als
stadia van verkregen inzichten.
De meeste vipassana-leraren en geleerde
monniken baseren zich op de Satipatthana
Sutta zoals die voorkomt in de Middellange
Leerredes (Majjhima-Nikaya): MN 10 en de
Lange Leerredes (Digha-Nikaya): DN 22.
Maar ook op de Anapanasati Sutta (MN 118).
Andere genoemde sutta’s zijn vooral die uit
de MN 4, MN 28, MN 62, MN 119, MN141 en
DN 2.

Een paar andere punten
Kort krijgt ook de metta-meditatie en de
beoefening van de andere Brahmavihara’s
aandacht in het verkrijgen van inzicht en
wijsheid. Soms zijn ze een versterking van de
op sati gerichte methode. Maar soms ook (bv
in MN 7 en DN 13) lijkt deze meditatievorm
een eigen, een aparte, methode waarmee
het hoogste inzicht kan worden bereikt.
Dit is echter mijn opinie, van Oosterwijk
blijft voorzichtig over dit thema omdat
slechts een enkele sutta het erover heeft. Hij
geeft, gebaseerd op Sutta-studie, trouwens
wat betreft metta de voorkeur aan de
uitdrukking ‘mentale cultivering’ boven
‘meditatiebeoefening’.
Van Oosterwijk wijdt nog een apart
hoofdstuk aan de Chinese Agama Sutra’s. Die
vertonen veel overeenkomsten met die uit
de Pali Canon over ‘vipassana’, maar ook een
paar verschillen. Om er een te noemen, gaat
in de bestudeerde Agama’s – in tegenstelling

tot in de Sutta’s - zelden over het (bereiken
van het) inzicht ‘dit is niet het zelf’.

Het bestuderen van het hele boek is wellicht
voor de meeste lezers wat veel gevraagd.
Maar hoofdstuk 6, de ‘Summary and
Conclusions’ is meditatoren aan te bevelen.
Het verheldert het beeld dat zowel het
doel als de methode van vipassana niet
helemaal eenduidig in de Sutta’s voorkomt.
Een variatie die we het beste maar kunnen
accepteren, lijkt mij.
Doctrinal backgrounds of Vipassana-meditation
Insight in current methods and according to
canonical sources
door R.C. (René) van Oosterwijk
Uitgeverij Barkhuis, Groningen, 2012
ISBN 9789491431098
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Overzicht Vipassana-retraites 2013
Het meest actuele overzicht van retraites is

Maart

te vinden op www.simsara.nl

Zondag 10 t/m vrijdag 15 maart 2013 (5 dagen)
Vipassana-retraite o.l.v. Eerwaarde Ananda Olanda in het Theosofisch Centrum
te Naarden. Eén- en tweepersoonskamers beschikbaar. Kosten worden nog
bekend gemaakt. (Deze retraite wordt niet door SIM georganiseerd.)
Reinier Bloemer, 0294-266878 reinier@bloemer.nl

Als u wilt deelnemen 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
verderop vermeld.

Januari
Zondag 20 januari t/m woensdag 13 februari 2013 (25 dagen)
Vipassana winterretraite. Ook voor de helft te volgen: wisseling vrijdag 1 februari.
1e helft: Henk van Voorst en Inez Roelofs; 2e helft: Jotika Hermsen en Nynke
Humalda. Locatie: het Internationaal Theosofisch Centrum te Naarden. (Deze
retraite wordt niet door de SIM georganiseerd.)
Helen Bosch, sangha.metta.adm@gmail.com www.sanghametta.nl
Donderdag 31 januari t/m zondag 3 februari 2013 (SIM-retraite; 3 dagen)
Vipassana-meditatieweekend o.l.v. Dōshin Houtman in Klooster van de zusters
van het Heilig Hart te Steyl (L.). Kostenbijdrage: € 175 + dana (beschikbaarheid
op basis van 1-persoonskamers).
Willie Brunekreeft, 0313-450822, willie.brunekreeft@hetnet.nl www.
inzichtenbevrijding.nl
Zaterdag 16 t/m zaterdag 23 februari 2013 (7 dagen)
Vipassana stilteretraite o.l.v. Joost van den Heuvel Rijnders in Huize Franciscus,
Denekamp. (Deze retraite wordt niet door de SIM georganiseerd.) Het is ook
mogelijk 3-5 dagen mee te doen.
Kostenbijdrage: € 480 (alle deelnemers hebben een 1-persoonskamer). Bij
deelname van 3-5 dg € 69 per dag.
Joost van den Heuvel Rijnders, 06-11318224, joost@inzichtmeditatie.com www.
inzichtmeditatie.com

Februari
Zondag 17 t/m vrijdag 22 februari 2013 (SIM-retraite; 6 dagen)
Vipassana met Metta retraite o.l.v. Ank Schravendeel en Ria Kea in
“Meeuwenveen” te Havelte. Tijden: zondag 17 februari 11 uur tot vrijdag 22
februari ca.15 uur. Kosten: € 400 2-pers.kamer, € 450 1-pers.kamer
Ank Schravendeel, 0515 54043 aschravendeel@hetnet.nl
Vrijdag 22 t/m woensdag 27 februari 2013 (5 dagen)
Vipassana-meditatieretraite o.l.v. Guus Went in Rivendel, Hövel 13, 47559
Kranenburg (Dld). Ook geschikt als eerste retraite na een eerdere 8-weekse
mindfulnesstraining. Vooraf telefonisch kennismakingsgesprek. (Deze retraite
wordt niet door de SIM georganiseerd.) Kostenbijdrage: verblijf € 250 (2persoonskamer). Begeleiding: donatie achteraf.
Guus Went, 024-3738899, guus@achtzaamheid.nl www.achtzaamheid.nl

Vrijdag 15 t/m zondag 17 maart 2013 (3 dagen)
Meditatieweekend o.l.v. van Joost van den Heuvel Rijnders en Mirjam
Schild in Huize Elisabeth, Denekamp. (Deze retraite wordt niet door de SIM
georganiseerd.) Kostenbijdrage: € 160 (alle deelnemers hebben een 1persoonskamer).
Joost van den Heuvel Rijnders, 06-11318224, joost@inzichtmeditatie.com www.
inzichtmeditatie.com
Zaterdag 16 t/m vrijdag 22 maart 2013 (6 dagen)
Locatie: Naropa Instituut, Cadzand. Organisatie: Tegen de Stroom In. (Deze
retraite wordt niet door de SIM georganiseerd.) Kostenbijdrage: € 420 2-pers.
kamer, € 460 1 pers. kamer plus dana.
Frank Uyttebroeck, +31 (0)653-721895, service@tegendestroomin.com
Maandag 25 t/m vrijdag 29 maart 2013 (4 dagen)
Vipassanameditatie, inclusief Insight Dialogue en heilzaam schilderen o.l.v.
Nynke Humalda en Inez Roelofs (beiden staan onder begeleiding van Jotika
Hermsen) in Emmausklooster te Velp (Grave) Noord Brabant. (Deze retraite
wordt niet door de SIM georganiseerd.)
- voor vrouwen die belangstelling of enige ervaring hebben met Vipassanameditatie
- die kanker hebben of gehad hebben.
Kostenbijdrage: accommodatie en voeding: € 275. Kosten voor organisatie en
begeleiding: op basis van vrijwillige gift. Er is ruimte voor 10 deelneemsters.
Reservering op volgorde van binnenkomst. Sluitingsdatum 4 maart 2013.
Nynke Humalda, 071-5769581, info@wingerdleiden.nl www.wingerdleiden.nl
Vrijdag 29 maart t/m maandag 1 april 2013 (3 dagen)
Vipassana en Metta retraite o.l.v. Frits Koster in Zencentrum Noorder Poort,
Butenweg 1, Wapserveen. (Deze retraite wordt niet door de SIM georganiseerd.)
Jetty Heynekamp, 0594-628348 info@mindfulnesstraining.nl www.fritskoster.nl

April
Donderdag 18 t/m zondag 21 april 2013 (3 dagen)
Vipassana-retraite voor vrouwen in leidinggevende functies o.l.v. Jotika
Hermsen met assistentie van Inez Roelofs en Nynke Humalda in Internationaal
Theosofisch Centrum te Naarden. (Deze retraite wordt niet door de SIM
georganiseerd.) Kostenbijdrage: accommodatie en voeding: € 156 voor de hele
periode. Begeleiding: op basis van vrijwillige gift.
Helen Bosch, sangha.metta.adm@gmail.com www.sanghametta.nl

Juni
Vrijdag 26 april t/m woensdag 1 mei 2013 (5 dagen)
Vipassana-meditatieretraite o.l.v. Guus Went in Rivendel, Hövel 13, 47559
Kranenburg (Dld). Ook geschikt als eerste retraite na een eerdere 8-weekse
mindfulnesstraining. Vooraf telefonisch kennismakingsgesprek. (Deze retraite
wordt niet door de SIM georganiseerd.) Kostenbijdrage: verblijf € 250 (2persoonskamer). Begeleiding: donatie achteraf.
Guus Went, 024-3738899, guus@achtzaamheid.nl www.achtzaamheid.nl

Donderdag 13 t/m zondag 16 juni 2013 (3 dagen)
Bleyendijk Weekend-retraite (Vipassana) o.l.v. Jotika Hermsen met assistentie
van Gabrielle Bruhn en Karin Doms op landgoed Bleijendijk in Vught. (Deze
retraite wordt niet door de SIM georganiseerd.) Kostenbijdrage: accommodatie
en voeding: wordt nog bekend gemaakt. Begeleiding: op basis van vrijwillige gift.
Helen Bosch, sangha.metta.adm@gmail.com www.sanghametta.nl

Zaterdag 27 april t/m zondag 5 mei 2013 (SIM-retraite; 8 dagen)
Vipassana-meditatieretraite o.l.v. Charles en Patricia Genoud in Centrum
Meeuwenveen, Havelte Kostenbijdrage : € 622 (1-persoonskamer), € 582 (2persoonskamer).
Robbert Thijssen, 024-3568341, drlaser12@hotmail.com www.vimalakirti.org |
www.meeuwenveen.nl

Vrijdag 14 t/m zaterdag 22 juni 2013 (8 dagen)
Vipassana en Metta retraite o.l.v. Frits Koster in Zencentrum Noorder Poort,
Butenweg 1, Wapserveen. (Deze retraite wordt niet door de SIM georganiseerd.)
Jetty Heynekamp, 0594-628348 info@mindfulnesstraining.nl www.fritskoster.nl

Zaterdag 27 april t/m donderdag 9 mei 2013 (12 dagen)
Vipassana-retraite in het Internationaal Theosofisch Centrum te Naarden. 27 april
t/m 2 mei: Agganyani (onder voorbehoud) en Jotika Hermsen met assistentie
van Inez Roelofs. 2 t/m 9 mei : Agganyani (onder voorbehoud) en Henk van
Voorst met assistentie van (wordt nog bekend gemaakt). Op 5 mei is er Vesak
viering. (Deze retraite wordt niet door de SIM georganiseerd.) Kostenbijdrage:
accommodatie en voeding: € 600 (€ 50 per nacht). Begeleiding: op basis van
vrijwillige gift.
Helen Bosch, sangha.metta.adm@gmail.com www.sanghametta.nl

Mei
Woensdag 8 t/m zondag 12 mei 2013 (SIM-retraite; 4 dagen)
Vipassana-retraite o.l.v. Ria Kea en Peter Baert in “de Weijst” in Handel, Brabant.
Tijden: woensdag 8 mei om 16 uur | zondag 12 mei na de lunch. Kosten: € 295.
Alle deelnemers hebben een eenpersoonskamer.
Ria Kea, 06 13654059 info@riakea.nl www.riakea.nl
Vrijdag 10 t/m zaterdag 18 mei 2013 (8 dagen)
Vipassana-retraite o.l.v. Frits Koster in Retraitecentrum Ezinge, Peperweg 9,
Ezinge. (Deze retraite wordt niet door de SIM georganiseerd.)
Jetty Heynekamp, 0594-628348 info@mindfulnesstraining.nl www.fritskoster.nl
Zaterdag 18 t/m vrijdag 24 mei 2013 (SIM-retraite; 8 dagen)
Vipassana-meditatieretraite o.l.v. Christina Feldman, Chris Cullen en Coby
van Herk in Zencentrum Noorder Poort , Butenweg 1, 8351 GC Wapserveen.
Kostenbijdrage: € 450 op basis van een 2- of 3-persoonskamer (beschikbaarheid
van 2-en 3-persoonskamers en een paar 1 persoonskamers; kamperen behoort
ook tot de mogelijkheden).
Anneke Seelen, 010-4048756 of 06-24470274 (liefst in de avonduren),
a_seelen@hotmail.com

Maandag 24 t/m zaterdag 29 juni 2013 (SIM-retraite; 5 dagen)
Vipassana-vrouwenretraite o.l.v. Dōshin Houtman in Klooster van de
Trappistinnen van Koningsoord te Arnhem. Kostenbijdrage: € 280 + dana
(beschikbaarheid op basis van 1-persoonskamers).
Willie Brunekreeft, 0313-450822, willie.brunekreeft@hetnet.nl www.
inzichtenbevrijding.nl

Juli
Vrijdag 28 juni t/m woensdag 3 juli 2013 (5 dagen)
Vipassana-meditatieretraite o.l.v. Guus Went in Rivendel, Hövel 13, 47559
Kranenburg (Dld). Ook geschikt als eerste retraite na een eerdere 8-weekse
mindfulnesstraining. Vooraf telefonisch kennismakingsgesprek. (Deze retraite
wordt niet door de SIM georganiseerd.) Kostenbijdrage: verblijf € 250 (2persoonskamer). Begeleiding: donatie achteraf.
Guus Went, 024-3738899, guus@achtzaamheid.nl www.achtzaamheid.nl
Zaterdag 6 t/m dinsdag 16 juli 2013 (10 dagen)
Vipassana Light Retraite o.l.v. Henk Barendregt in Hotel Filios Xenonas, Pelion,
Greece. Organisatie: Kalikalos Holistic Holidays (Deze retraite wordt niet door
SIM georganiseerd.) Taal: Engels en Nederlands. Kostenbijdrage: € 325 tot € 650
afhankelijk van kamer (alle met vol pension).
Friederike Stern, f.stern@tiscali.it http://vipassanalight.wordpress.com/2013vipassana-light-pelion
Zaterdag 6 t/m zondag 21 juli (15 dagen)
Zomerretraite Vipassana in Koningsteen (België) o.l.v. Joost van den Heuvel
Rijnders. Het is ook mogelijk een week mee te doen. Organisatie: ITAM. (Deze
retraite wordt niet door de SIM georganiseerd.) Kostenbijdrage: Voor een 1persoonskamer rekenen we een gemiddelde prijs per dag van € 81. Voor een 2persoonskamer is dat € 74,50. Hierin is alles inberepen (maaltijden, begeleiding,
overnachting, administratie). Inschrijven voor 15 februari 2013 geeft je recht op
5% korting! Meer informatie:
retraite: http://retraite.itam.be
begeleiding: www.inzichtmeditatie.com
locatie: www.koningsteen.be

Zondag 21 t/m zaterdag 27 april 2013 (6 dagen)
Metta- en compassie-retraite / Vipassana-retraite o.l.v. Jotika Hermsen met
assistentie van Inez Roelofs en Simin Abravesh in Internationaal Theosofisch
Centrum te Naarden. (Deze retraite wordt niet door de SIM georganiseerd.)
Kostenbijdrage: accommodatie en voeding: € 300. Begeleiding: op basis van
vrijwillige gift.
Helen Bosch, sangha.metta.adm@gmail.com www.sanghametta.nl
Vervolg op blz 16
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Vervolg Vipassana-retraites 2013
Woensdag 17 juli t/m zondag 11 augustus 2013 (26 dagen)
Vipassana zomerretraite in het Internationaal Theosofisch Centrum te Naarden.
Ook voor de helft te volgen: wisseling maandag 29 juli. 1e helft: Peter Baert met
assistentie van (wordt nog bekend gemaakt), 2e helft: Henk van Voorst met
assistentie van (wordt nog bekend gemaakt). (Deze retraite wordt niet door de
SIM georganiseerd.)
Kostenbijdrage: accommodatie en voeding gehele periode: € 1125 (€ 45 per
nacht). Begeleiding: op basis van vrijwillige gift.
1e periode: 17-29 juli (12 overnachtingen): € 600, € 50 per nacht
2e periode: 29 juli - 11 augustus (13 overnachtingen): € 650, € 50 per nacht
Bij verblijf in eigen tent: gehele periode: € 850, € 34 per nacht
1e periode: 17-29 juli (12 overnachtingen): € 456, € 38 per nacht
2e periode: 29 juli - 11 augustus (13 overnachtingen): € 494, € 38 per nacht
Aanmeldingen voor de gehele periode hebben voorrang tot 6 weken voor
aanvang. Deeltijd-aanmeldingen komen op volgorde van binnenkomst op een
wachtlijst.
Helen Bosch, sangha.metta.adm@gmail.com www.sanghametta.nl
Dinsdag 23 t/m woensdag 31 juli 2013 (8 dagen)
Vipassana-meditatieweekend o.l.v. Dōshin Houtman in Klooster van de zusters
van het Heilig Hart te Steyl (L.). Kostenbijdrage: € 440,- + dana (beschikbaarheid
op basis van 1-persoonskamers).
Yvonne Molenaar, 06-28042930, info@inzichtenbevrijding.nl www.
inzichtenbevrijding.nl
Donderdag 25 juli t/m zondag 4 augustus 2013 (10 dagen)
Vipassana-meditatieretraite o.l.v. Guus Went in Rivendel, Hövel 13, 47559
Kranenburg (Dld). Ook geschikt als eerste retraite na een eerdere 8-weekse
mindfulnesstraining. Vooraf telefonisch kennismakingsgesprek. (Deze retraite
wordt niet door de SIM georganiseerd.) Kostenbijdrage: verblijf € 450 (2persoonskamer). Begeleiding: donatie achteraf.
Guus Went, 024-3738899, guus@achtzaamheid.nl www.achtzaamheid.nl

Augustus
Vrijdag 16 t/m woensdag 21 augustus 2013 (5 dagen)
Vipassana-meditatieretraite o.l.v. Guus Went in Rivendel, Hövel 13, 47559
Kranenburg (Dld). Ook geschikt als eerste retraite na een eerdere 8-weekse
mindfulnesstraining. Vooraf telefonisch kennismakingsgesprek. (Deze retraite
wordt niet door de SIM georganiseerd.) Kostenbijdrage: verblijf € 250 (2persoonskamer). Begeleiding: donatie achteraf.
Guus Went, 024-3738899, guus@achtzaamheid.nl www.achtzaamheid.nl
Woensdag 21 t/m zondag 31 augustus 2013 (SIM-retraite; 10 dagen)
Intensieve vipassana-retraite o.l.v. Henk Barendregt met assistentie van Antonino
Raffone in Monastero delle Clarisse, Fara Sabina, Lazio, Italia. Kostenbijdrage: €
490 (vol pension, 1-persoonskamer met douche), € 245 (eerste 5 dagen).
Oana Tarcatu, oana.tarcatu77@gmail.com http://2013farasabina.wordpress.
com

September
Woensdag 25 t/m zondag 29 september (SIM-retraite; 4 dagen)
Vipassana- en metta-retraite (met zachte, aandachtige yoga) o.l.v. Coby van
Herk en Ingrid Dassen in Zencentrum Noorder Poort, Butenweg 1, 8351 GC
Wapserveen. Kostenbijdrage: n.t.b. Er is een beperkte beschikbaarheid van 1persoonskamers, kosten n.t.b.
Anneke Seelen, 010-4048756 of 06-24470274 (liefst in de avonduren),
a_seelen@hotmail.com
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Voor uitgebreidere informatie zie www.simsara.nl of de website van het betreffende centrum
Almere-Haven | Info: Marion Kraaijvanger, 036-5319398
Elke woensdagavond mantra’s en vipassana 19.30-21.30

....................................................................................................................................
Amsterdam | “Dhammadipa Meditatie Centrum”

St. Pieterpoortsteeg 29-I, 1012 HM Amsterdam
Voor alle meditatieactiviteiten en abhidhamma: www.dhammadipa.nl
Secretariaat Dhammadipa 020-6264984, gotama@xs4all.nl
Activiteiten:
Maandagavond van 18.00-20.00 uur meditatie
Donderdagavond 19.30-21.30 uur meditatie voor beginners
Zondag (maar niet elke zondag) 10:00 - 12:00 meditatie

Amsterdam | Buitenplaats Reijgersbroeck
Provincialeweg 30, 1108 AB Amsterdam Zuidoost
Info: Mariëtte Sinninghe Damsté
Tel. 020-3653965 | info@reijgersbroeck.nl
Activiteiten: zie: www.reijgersbroeck.nl

Amsterdam | Wat Budhavihara
Zuideinde 120, 1121 DH Landsmeer
Activiteiten: zie www.watmetta.nl / Info: 020-6363289

Delft | Andere blik
Lange Geer 44, 2611 PW
Activiteiten: regelmatig vrijblijvende Vipassana-meditatie in groepsverband met
gedachtenwisseling over Dhamma onderwerpen (o.b.v. dana)
Voor frequentie en meer info: Jacqueline Straus, 06-30031309, j.straus@
andereblik.nl

Delft | Yoga Studio Jnana
Nieuwe Langendijk 46-48, 2611 VL
Activiteiten en info: Jeanet Heilbron of Ron Broekhart, 06-53563766 / 0648343202, yogastudio@jnana.nl www.jnana.nl/vipassana

....................................................................................................................................
Den Haag | Waalsdorperweg 93

Info: Birgit Peet-Bleijs tel 070-3281877
Activiteiten: elke maandagavond 20.00-21.45 uur meditatie

....................................................................................................................................
Dieren | Hoflaan 22

Info: Hannah Bruisten, tel 0313-450822 | hbruisten@hetnet.nl
Eén keer in de twee weken op donderdag van 19.00-21.00 uur

.................................................................................................................................... ....................................................................................................................................
Amersfoort | Oude Viltfabriek | Arnhemseweg 47 Amersfoort

Emmen | Kapelstraat 81

Info: Paul Boersma 035-6857880 | www.paulboersma.nl
Activiteiten en basiscursus vipassana zie: www.paulboersma.nl
Maandagavond van 19.45 -22.00 uur meditatie o.l.v. Paul Boersma

Info: Citra van Hijningen 0591-630420
Elke maandagochtend van 10.00 tot 11.30 uur
www.meditatie-emmen.nl

.................................................................................................................................... ....................................................................................................................................
Arnhem | Stadspastoraat ‘De Drie Koningen’ | Driekoningendwars-straat 30

Enschede | Ruimte voor Balans | Potsweg 15, 7523 CA, Enschede

Activiteiten: elke maandag 07.00-08.00 uur Vipassana-meditatie
Informatie: Dick Dekker, dickdekker@kpnplanet.nl

Info: Joost van den Heuvel Rijnders 053-4785970, 06-11318224
email: joostvdhr@hotmail.com | activiteiten: www.inzichtmeditatie.com
Elke maandagavond meditatie 19.30 - 21.30 uur
basiscursus Vipassana-meditatie wo 19.30-21.30 uur (zie website voor data)

....................................................................................................................................
Breda |Vipassana Meditatie Breda

Zero-Point , Ceresstraat 29, 4811 CC
Activiteiten en info: zie www.vipassanameditatiebreda.nl
vipassanabreda@gmail.com
(of www.mindfulnessyoga.nl info@aukjerood.nl)

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

.................................................................................................................................... ....................................................................................................................................
Castricum| Dorpshuis De Kern, Overtoom 15

Iedere dinsdagavond van 20.00-21.30 uur
Anneke Breedveld, 0251-658851, 06-49149542, breedan7@xs4all.nl
Doeschka Ferkenius, 0251-292351, 06-46160684, d.ferkenius@xs4all.nl

....................................................................................................................................
Culemborg | Lange Meent 12

Activiteiten:
Maandag meditatiegroep van 20.00 - 22.00 uur, o.l.v. Mari den Hartog en
Marianne van Lobberegt
Ieder voorjaar vipassana-introductiecursus
Mari den Hartog, 06-16544502 / 0345-521225, mari.den.hartog@orange.nl
www.vipassanaculemborg.nl

Ezinge | Peperweg 9

Zie de website voor meer activiteiten en actuele agenda
Frits Koster, 0594-621807, www.fritskoster.nl, info@fritskoster.nl

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

Gasselternijveen | Centrum Samavihara Hoofdstraat 84
Info: René Stahn 0599-512075 | rene@samavihara.nl
Activiteiten: www.samavihara.nl
Elke maandag: vipassana meditatie beginners 19.00-20.30 uur
Elke maandag: vipassana meditatie gevorderden 20.30-22.30 uur

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

Groningen | Vipassana Meditatiecentrum Kamerlingh Onnesstraat 71
.................................................................................................................................... Woensdag: Vipassana-meditatie 19.30-21.30 uur o.l.v. Hanny v.d. Vlugt e.a.
Dedemsvaart | Adelaarsweg 69

Info: Emiel Smulders 0523-612821
Elke dinsdagavond van 20.00-22.00

Zie de website voor programmaoverzicht, nieuwsbrief en meer info
050-5276051, info@vipassana-groningen.nl, www.vipassana-groningen.nl

....................................................................................................................................
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Overzicht Vipassana-centra (vervolg)
Haarlem - Bloemendaal | Schulzlaan 63, 2061 KP Bloemendaal

Rotterdam | Oost-West Centrum Mariniersweg 9 (010-4135544)

Tilburg | Sangha Inzicht&Bevrijding

Dinsdag (1 keer per 2 weken) 19.30-21.30 uur Ineke Bosma, 023-5358653

....................................................................................................................................
‘s-Hertogenbosch | Inéz Roelofs 073-6147481, inez.roelofs@planet.nl

Info: Coby van Herk 06-28206469 / 010-7952129
Ineke van der Vaart 015-3640023
Activiteiten: www.oostwestcentrum.nl
Maandag: meditatie-cursus 19.30-21.30 o.l.v. Ineke van der Vaart
Dinsdag: yoga meditatie 20.00-22.00 uur o.l.v. Coby van Herk
Woensdag: yoga-ochtend-meditatie-cursus 10.00-12.00 uur o.l.v. Coby v. Herk
Donderdag: beginnerscursus 18.30-20.30 o.l.v. Coby van Herk
Za 18 en zo 19 feb stadsretraite. Info Oost-West Centrum 010-4135544 of Coby
van Herk 010-7952129

Woensdag, 19.00-21.00 uur meditatie (doorgaande groep)
Donderdag 19.30 - 21.30 Basiscursus (bij voldoende belangstelling)

Rotterdam | Stichting Vipassana Meditatie Rotterdam

St Willebrordplein 4 of Poststraat 7-A
Info: Yvonne Molenaar (secretaris), 06-28042930
info@inzichtenbevrijding.nl www.inzichtenbevrijding.nl
Elke ma: doorgaande bijeenkomsten olv Dõshin Houtman 19.30-21.30 uur St
Willebrordplein 4
Elke di: doorgaande cursus olv Dõshin Houtman 19.30-21.30 uur Poststraat 7-A
Elke wo: doorgaande cursus olv Dõshin Houtman 10.00-12.00 uur Poststraat 7-A
Elke wo: beginnerscursus olv Dõshin Houtman van 18.30-19.30 uur (start 2x per
jaar; in januari en september) St Willebrordplein 4
Elke wo: doorgaande cursus olv Dõshin Houtman 20.00-22.00 uur St
Willebrordplein 4
Zie de website voor een overzicht van meditatiedagen en retraites, alsmede
overige activiteiten (leesgroep, preceptceremonies, individuele begeleiding)

Haarlem | Vipassana Haarlem, Zencentrum, Nieuwe Gracht 86 zw
2011 NK Haarlem Activiteiten: www.vipassanahaarlem.nl
Kathy Kuijt, 023-5278326, info@vipassanahaarlem.nl

Centrum Djoj Rotterdam | Antony Duyklaan 5-7, 3051 HA

.................................................................................................................................... Dinsdag: Inloopavond van 19.30-21.30 uur o.l.v. Simin Abravesh
Hoorn | Soulcenter | Nieuwland 14, 1621 HK

Info: Annelies Haring/René Renckens, 0229 213640 of 0623282790, vipassana.
hoorn@gmail.com
Elke woensdagavond voor beginners en gevorderden van 20.00-21.30 uur
Elke zondagavond voor gevorderden van 20.00-21.30 uur
1x per maand zondagmorgen van 10.00-13.00 uur

....................................................................................................................................
Leeuwarden | FNV-gebouw, Tadingastraat 1, 8932 PJ

Vipassana-meditatie o.l.v. Ank Schravendeel
Zie de website voor meer activiteiten en actuele agenda
Klaas Vos, 058-2138377, klaas-vos@zonnet.nl
www.mindfulnessmeditatiefriesland.nl

....................................................................................................................................
Leiden | Vipassana meditatie Leiden

De Genestetstraat 16, 2321 XM
Activiteiten en info: Nynke Humalda, 071-5769581, nynke.humalda@casema.nl
www.vipassanameditatieleiden.wordpress.com

Een keer per maand een hele zondag mediteren.
Twee keer per jaar een weekendretraite (zonder overnachtingsmogelijkheid)
Marian Puntman, 06-44590144, marian.puntman@orange.nl
www.vipassanarotterdam.nl

Rotterdam | Meditatie Delfshaven Rotterdam
Buurthuis Open Huis, Schoonderloostraat 68
Voor activiteiten zie: www.idassen.nl
Ingrid Dassen, 06-25012212, info@idassen.nl

Rotterdam | Tegen de Stroom In
Centrum Djoj Rotterdam, Antony Duyklaan 5-7, 3051 HA - Sessiekamer 2
Maandag 20.00-22.00 uur meditatie en sutra studie
Zie de www.tegendestroomin.com voor meer activiteiten en actuele agenda
Frank Uyttebroeck, 06-53721895, service@tegendestroomin.com

...................................................................................................................................
Schijndel | De Pegstukken 8, 5482 GC

Voor Vipassana-meditatie zie: www.in-balans-zijn.nl
Connie van den Akker, 073-6892254, info@in-balans-zijn.nl

Leiden | Shambhala meditatiecentrum

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

Geverstraat 48, Oegstgeest.
Info: Gertrude Krayenbosch, tel. 06 42580607, gertrude@xs4m.com

Meditatie ochtend olv Ank Schravendeel Info: Gonnie Wingens 01515 422214,
info@yogacentrumsneek.nl, www.mindfulnessmeditatiefriesland.nl

....................................................................................................................................
Naarden | Stichting Sangha Metta, Meentweg 9, 1411 GR Naarden
Vipassana-retraites en Dhammastudiedagen zie onze website.
Helen Bosch, 06-41365516, sangha.metta.adm@gmail.com
www.sanghametta.nl

....................................................................................................................................
Nijmegen | Han Fortmann Centrum (introductiecursus)
Introductiecursus start 3 keer per jaar: sep/okt, jan en apr.
Info en aanmelding: www.fortmanncentrum.nl

Nijmegen | Jewel Heart (doorgaande groep)
Dinsdag 19.30-21.30 uur o.l.v. Marij Geurts, Hatertseveldweg 284, 6532 XX
Zondag (tweemaandelijks) o.l.v. verschillende leraren.
Informatie en aanmelden via de website.
Marij Geurts, 024-3234620, www.vipassananijmegen.nl, mj.geurts@hccnet

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

Sneek | Yogacentrum Sneek, Gysbert Japiksstraat 34, 8602 AD Sneek

..................................................................................................................................
de Tijnje | Ulesprong 17, 8406 AH de Tijnje

Activiteiten: Vipassana-meditatie o.l.v. Ank Schravendeel
zie de website voor meer activiteiten en actuele agenda
Info: Wytske Oosterhof – Hallema, 0566 624142 (na 18.00 uur)
info@wytskeoosterhof.nl | www.mindfulnessmeditatiefriesland.nl

..................................................................................................................................
Tilburg | Stichting Aandachtsmeditatie Tilburg (Sati)

Poststraat 7-A, 5038 DG
Activiteiten:
- elke do 20.00-22.00 uur meditatie
- één maal per maand studiegroep abhidhamma
- zie de website voor meer activiteiten en actuele agenda
Karin Doms en Peter Heuvelmans, 06- 15881819 en 06- 15881819, sati-tilburg@
live.nl www.sati.nl

...................................................................................................................................
Utrecht | Werfkelder, Oude Gracht 328

Info: Henk van Voorst 06-51542526 | hvanvoorst@casema.nl
en Aad Verboom 0343-411045 | aad.verboom@gmail.com
Activiteiten: elke dinsdag 20.00-22.00 uur meditatie voor ervaren yogi’s vereiste,
10 daagse retraite met ‘erkende’ leraar of introductiecursus (inl. bij Henk of Aad)

Utrecht | Wittevrouwen, Kapelstraat 24
Info: Crina van Belzen, 030-2732630
Elke twee weken maandag 19.00-21.00 uur uur vipasaana-meditatie voor zowel
beginners als gevorderden

...................................................................................................................................
Zeist | Couwenhoven 5109, 3703 EP

Maandag: 19.30-21.30 uur doorgaande meditatiegroep
Gabrielle Bruhn, 030-6045815, gabi1404@hotmail.com
www.mindfulnessinonderwijs.nl

...................................................................................................................................
Zutphen | Kerkhof 12

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

...................................................................................................................................
Zwolle | “Pannananda”

Hoefslagmate 44, 8014 HG
Activiteiten: wegens een sabattical zijn de activiteiten van Pannananda in Zwolle
opgeschort tot september 2013
Dingeman Boot, 038-4656653, dingeman@pannananda.nl www.pannananda.nl

Zwolle | Milarepa Toren
Centrum voor zelfontwikkeling, Zalmkolk 6 (werkdagen van 9.30 tot 12.30 uur)
Info: John Kenter 038-4660868 en Koos Hofstee 0572-373623
info@milarepatoren.nl
Activiteiten: www.milarepatoren.nl
Donderdag yoga-meditatie, 19.30-22.00 u. o.l.v. Brenda Wielders en John Kenter
Woensdag yoga-meditatie, 19.30-22.00 u. o.l.v. John Kenter en Koos Hofstee

Zwolle | Stichting Vipassana Meditatie
Diverse locaties (zie onze website voor informatie)
Info: Gerard Scheffers, vipassanameditatiezwolle1@gmail.com
www.vipassanameditatiezwolle.nl
Elke ma-wo yoga-meditatie 19.30-22.00 uur
Elke wo meditatie 19.30-21.45 uur
Kijk op de website voor meer activiteiten en actuele agenda

BELGIË
Ehipassiko Boeddhistisch Centrum
Korte Altaarstraat 8, B-2018 Antwerpen
Info: Paul van Hooydonck, +32 (0)3-2711808 / +32 (0)4-77765199, www.
antwerpen-meditatie.be / paulvanhooydonck@hotmail.com
Inzichtsmeditatie Antwerpen
Thaliastraat 38, 2600 Berchem
Activiteiten: elke donderdagavond van 20.00-21.30 uur o.l.v. Dona Rosseel,
begeleide meditatie (60’) + vragen en antwoorden (30’)
Info: Dona Rosseel, +32 (0)3-2301092, drosseel@yahoo.com
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 Training van Aandacht en Mindfulness (Itam)
Info: Dr. David Dewulf, tel.: +32 (0)495 22 0707
e-mail: a@aandacht.be / Activiteiten: www.aandacht.be
Instituut voor Training van Aandacht en Mindfulness (Itam)
Info: +32 (0)4 86830672, luc@itam.be, www.itam.be

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

IERLAND

‘Passaddhi’ Retreat Centre
Leitrim Beg, Adrigole, Beara, co. Cork
Info: Marjó Oosterhoff tel. +353 (0)27-60223
e-mail: info@passaddhi.com / www.vipassana.ie

ENGELAND
Gaia House
West Ogwell, Newton Abbot, Devon TQ12 6EW, England
Info: +44 (0)1626 333 613 / +44 (0)1626 352 650, generalenquiries@gaiahouse.
co.uk / www.gaiahouse.co.uk

DUITSLAND
Waldhaus am Laacher See
Zentrum für Buddhismus und bewußtes Leben
Heimschule 1, D-56645 Nickenich, Deutschland
Info: +49 (0)2636 3344 (Eine gute Telefonzeit ist Mo – Fr: 9 – 12 h.) / +49
(0)2636 2259
info@buddhismus-im-westen.de www.buddhismus-im-westen.de
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Ethisch drieluik:
vertrouwenspersoon, ethische
richtlijnen en klachtencommissie

Colofon

Door Hans Gijsen, voorzitter SIM

De SIM heeft besloten een

ethisch drieluik in het leven

te roepen om op een heldere

Mocht je nog vragen of
opmerkingen hebben, neem
dan contact op met
info@simsara.nl

en compassievolle manier met
ethische kwesties om te gaan.

Gedragslijnen
Als deelnemer aan retraites ben je vertrouwd
met de vijf ethische richtlijnen uit het
boeddhisme: niet doden, niet stelen, niet
liegen, geen seksueel wangedrag en geen
bedwelmende middelen. Bij SIM-activiteiten
gelden deze voor leraren en organisatoren
in aangescherpte vorm. De formulering van
deze richtlijnen is grotendeels overgenomen
van onze Vipassana-vrienden in Spirit Rock.
Zonder de steun van monastieke geloften
en Aziatische gewoontes, is er de noodzaak
om heldere eigentijdse Westerse richtlijnen
te formuleren binnen het kader van het
organiseren van vipassana-retraites, weekends en -cursussen.

Een paar voorbeelden:
• We verbinden ons aan de richtlijn om niet
te stelen. Hieruit volgt: In onze omgang met
geld willen we eerlijk zijn en geen geld dat
bedoeld is voor Dhamma projecten voor
andere doeleinden gebruiken.
• We verbinden ons aan de richtlijn om niet
te liegen.
We spreken dat uit wat juist en zinvol is en
we onthouden ons van roddel en achterklap
in onze gemeenschap. We respecteren
het als iets ons expliciet in vertrouwen
verteld is. We cultiveren aandachtige en
heldere communicatie en we cultiveren de
kwaliteiten van liefdevolle vriendelijkheid en
eerlijkheid als basis voor ons spreken.
Richtlijnen alleen zijn echter niet voldoende.
Als boeddhistische organisatie is het ook
noodzakelijk om iets te regelen als het mis
gaat. Na kennisname van enkele incidenten
binnen verschillende boeddhistische
tradities (o.a. seksueel wangedrag door
leraren) heeft het bestuur gezien de groei
van de SIM-activiteiten en vanuit een
maatschappelijk verantwoordelijkheidsbesef
besloten om vertrouwenspersonen aan te
stellen een klachtenprocedure in het leven te
roepen.

Vertrouwenspersoon
Centraal in dit drieluik is de functie van
vertrouwenspersoon. Bij deze kun je terecht
in geval van ongewenst gedrag door leraren,
organisatoren of bestuursleden van de SIM.
Onder ongewenst gedrag kun je verstaan
(niet uitputtend): interne criminaliteit;
fraude; agressie en geweld (ook verbaal);
misbruik van positie en autoriteit; (seksuele)
intimidatie; pesten en discriminatie.
De vertrouwenspersoon is rechtstreeks te
benaderen. Zij/hij is volstrekt onafhankelijk
van de SIM. Wie bij hem/haar aanklopt,
behoudt in alle gevallen de regie in eigen
handen. De vertrouwenspersoon adviseert,
bemiddelt en/of ondersteunt daar waar
nodig.

Vertrouwenspersonen die je momenteel kunt
benaderen zijn: Irène Kaigetsu Bakker Sensei
(Groningen) en Janet Wester (Den Bosch).
Beide personen kennen de activiteiten
van de SIM en zijn gekwalificeerd om als
vertrouwenspersoon te werken.
Ethische commissie / klachtencommissie
Mochten er bepaalde zaken zijn die
de aandacht van de SIM vragen dan
is het mogelijk om samen met een
vertrouwenspersoon een klacht in te dienen.
De SIM zal dan een ethische commissie
samenstellen bestaande uit bestuursleden,
vipassana-leraren en/of ervaren yogis. Deze
commissie zal een advies geven aan het
bestuur. Het bestuur onderneemt vervolgens
actie om het probleem met alle betrokkenen
op te lossen.
Op de site van de SIM kun je meer informatie
vinden onder de tab SIM: www.simsara.nl.
Hier vind je ook de contactgegevens van de
vertrouwenspersonen.
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