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De hele wereld is in de ban van het coronavirus. Wij beginnen deze nieuwsbrief dan ook 

met een artikel van Marjolein Janssen die ons verschillende praktische hulpbronnen 

aanreikt om moeilijke situaties te verlichten.  

Mari den Hartog is gestart met bezoeken aan meditatiegroepen in ons land en zal er in 

de komende SIMsara’s iets over schrijven. Deze keer schetst hij een mooi beeld van een 

zondagochtendmeditatie in Breda.  

Verder drie inhoudelijke artikelen die een steentje bijdragen in een tijd van bezinning.  

Verlichting is voor de westerse mens niet makkelijk te integreren in zijn leven, een artikel 

van Jack Engler. Pasen, een prachtige bespiegeling van Hans Gijsen. Voor vipassana-

beoefenaars de gelegenheid om stil te staan bij de eerste edele waarheid. En als laatste: 

wat is er te vinden in de sutta’s over de vier elementen en welke benaderingen zijn er in 

de praktijk van de vipassana-tradities? 

De redactie wenst alle lezers een goede gezondheid toe en kracht om deze crisistijd door 

te komen.  

stuur je inzendingen naar: bladredactie@simsara.nl
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Hulpbronnen 
voor moeilijke tijden.
 Marjolein Janssen Op het moment van het schrijven van dit artikel raast het coronavirus 

(COVID-19) over de wereld. Het brengt onzekere tijden met zich mee. 
Zo kunnen we ziek worden, of zijn dat al. Er kan angst opkomen dat een 
kwetsbaar familielid de ziekte krijgt. We moeten aan sociale onthouding 
doen. Velen moeten thuis werken. En sommigen kunnen helemaal niet 
meer werken. Anderen staan voor een faillissement of ervaren een grote 
terugloop in klanten. En dit zijn slechts een aantal van de moeilijkheden die 
we nu tegenkomen.

In dit artikel worden enkele (boeddhistische) hulpbronnen aangedragen 
die ons kunnen helpen omgaan met moeilijke tijden. Het is geen uitputtende 
lijst, maar meer een paar handvatten die ons steun kunnen geven. De 
hulpbronnen die in dit artikel worden genoemd zijn universeel: ze hebben 
niet alleen de potentie om ons te helpen tijdens de uitbraak van het 
coronavirus, maar kunnen ons ook helpen in elke andere moeilijke situatie. 
Situaties waarin we angst, ongerustheid, zorgen, rouw, onzekerheid, 
boosheid, ongeloof, onmacht, etc., tegenkomen. 
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Hulpbron 1: 

Het lichaam als 
toevluchtsoord
Ons lichaam kan dienen als een anker 
en toevluchtsoord. Het kan voor ons een 
stabiele vriend zijn waar we altijd naar 
terug kunnen keren.

Vooral als je ervaart dat je overweldigd 
wordt door angst, onzekerheid, boosheid 
of een andere moeilijke emotie, kan het 
nuttig zijn om bewust je aandacht van 
deze emotie af te halen en op het lichaam 
te richten. Dit kan voor korte tijd zijn (een 
minuut) maar ook voor langere tijd (een 
hele meditatie-zit van 45 minuten).

De aandacht op het lichaam richten in 
plaats van op de emotie of het moeilijke 
gevoel geeft ons systeem de tijd om op 
te laden en los te komen van de emotie 
of het gevoel. Dit is een vaardige manier 
van omgaan met moeilijke gevoelens (in 
het Engels noemen ze dat skillful means). 
Dit is geen zwaktebod. We hoeven niet 
altijd vast te houden aan onze “normale” 
vipassana-beoefening, we mogen juist 
mild en vriendelijk voor onszelf zijn. 

Drie manieren om je op je lichaam te 
focussen
De onderstaande manieren zijn alle drie 
even effectief. Je kunt ze afwisselend 
inzetten of een keuze maken voor een van 
de manieren; bijvoorbeeld degene die je 
het meest aanspreekt of waarvan je weet 
dat die in het verleden voor je gewerkt 
heeft.

1. De adem volgen
Je kunt het rijzen en dalen van de buik 
of het borstgebied observeren, als dat 
is wat je gewend bent. Als je een andere 
manier van adem-meditatie gewend bent, 
bijvoorbeeld de adem bij de neusgaten 
volgen, dan kun je die manier inzetten. 
Je kunt de adem voor zo lang of kort als 
je wilt observeren. Daarbij alle andere 
sensaties of ervaringen zoveel mogelijk 
negerend en telkens als er afleiding is 
weer met een vriendelijke houding je 
aandacht op de adem richten.

2. Contactpunten van het lichaam met 
de ondergrond
Je kunt je voor een periode richten op 
de contactpunten van het lichaam met 
de ondergrond. Begin bij je voeten, voel 
de sensaties daar gedurende ongeveer 
20 seconden. Doe daarna hetzelfde voor 

je zitvlak en je handen. Roteer deze 
contactpunten voor zolang als helpend is 
voor je. Als je afgeleid wordt breng je je 
aandacht met een vriendelijke houding 
weer terug naar de contactpunten.

3. Bodyscan
Een bodyscan is ook een goede 
optie. Tijdens een bodyscan gaan we 
systematisch alle delen van het lichaam 
af met vriendelijke, niet-oordelende 
aandacht. We kunnen beginnen bij de 
tenen en omhoog gaan naar het hoofd, 
of andersom. Word de sensaties gewaar 
in ieder lichaamsdeel waar je aandacht 
op gefocust is. Een bodyscan werkt 
ontspannend voor het lichaam en daarmee 
voor de geest. Ook hier geldt dat als 
je afgeleid wordt je de aandacht weer 
vriendelijk terugbrengt naar waar je 
gebleven was.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Hulpbron 2: 

De onderzoekende 
geest
Als we niet overweldigd zijn maar wel 
een moeilijke emotie ervaren, dan 
kunnen we onze geest inzetten als 
hulpbron. Als we wel overweldigd zijn is 
het beter eerst een tijdje bij het lichaam 
te blijven als meditatie-object (zie 
hulpbron 1).

Een aantal stapjes

1. Herkennen en erkennen 
De geest kan herkennen en erkennen 
wat er gaande is. Hij kan herkennen “er 
is nu angst” of “er is nu boosheid”. Deze 
simpele herkenning en erkenning kan al 
wat ruimte scheppen, het brengt een klein 
beetje lucht rondom de emotie.

2. Speelt er aversie?
Vaak willen we moeilijke emoties 
helemaal niet voelen en speelt er aversie 
of weerstand mee. Ga na of dat het geval 
is. En als dat het geval blijkt te zijn, blijf 
dan in eerste instantie bij de aversie. Niet 
herkende aversie kan namelijk saboterend 
werken. Maar als we het herkennen, 
erkennen en er met opmerkzaamheid bij 
blijven kan de aversie langzaam oplossen. 
Het lost mogelijk niet in alle gevallen op, 
maar de bewustwording van de aversie zal 
ons helpen in de volgende stappen.

3. Hoe voelt deze emotie in het lichaam?
We kunnen onderzoeken hoe de emotie 

zich in het lichaam uit. Is er een druk op 
de borst? Een knoop in de maag? Een 
verstrakking in het lichaam? Een spanning 
in de keel? Emoties kunnen zich op 
verschillende manieren manifesteren, en 
dit kan voor iedereen anders zijn. Door dit 
te onderzoeken worden we ons er bewust 
van hoe we deze specifieke emotie op dit 
moment in het lichaam ervaren. Mogelijk 
verandert het en beweegt het, ook hier 
kunnen we alert op zijn.

4. Hoe uit deze emotie zich in de geest?
Vaak zijn er gedachtentreinen gaande die 
de emotie voeden. We kunnen deze treinen 
gewaarworden. De gedachtentreinen 
proberen een gevoel van veiligheid en 
controle op te roepen, maar dit werkt 
meestal niet. Het gaan herkennen van de 
gedachtentreinen is een belangrijke stap in 
het proces. Ook kunnen we het geestelijke 
aspect van de emotie observeren. Emoties 
en gevoelens zijn namelijk aspecten van de 
geest, ook al hebben ze vaak een duidelijke 
lichamelijke component.

5.Willen we dat het anders is dan het is? 
Als we een moeilijke emotie ervaren komt 
dat meestal omdat we willen dat iets 
anders is dan het in feite is, of we willen 
dat iets in de toekomst niet gaat gebeuren. 
Dit kunnen we herkennen en we kunnen 
ons ervan bewust worden. Dit helder zien 
kan helpen meer lucht rondom de emotie 
te krijgen. Beseffen dat sommige dingen 
zijn zoals ze zijn en buiten onze controle 
vallen helpt ons onvermijdelijkheden te 
accepteren.

Het observeren van angst helpt bij 

het begrijpen ervan, en hierdoor 

kan je geest loslaten. Onthoud dat 

het doel van vipassana-meditatie 

niet is om je te verlossen van wat 

er gebeurt, maar om je te helpen 

begrijpen wat er gebeurt. 

Sayadaw U Tejaniya (Birmese monnik en leraar)

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

Hulpbron 3: 

Metta en compassie
Metta (liefdevolle vriendelijkheid) 
en karuna (compassie) kunnen een 
grote steun bieden in tijden van 
moeilijkheden. Het actief ontwikkelen 
van deze hartseigenschappen kan een 
bepaalde balans in onszelf herstellen.

>>
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Als we het moeilijk hebben lukt het ons lang niet altijd om direct 
een gevoel van metta of compassie op te wekken; vaak zit de 
emotie te hoog. Maar volharding brengt resultaat. Als we de 
metta- of compassie-meditatie doen, dan planten we zaadjes. 
En deze zaadjes brengen niet altijd onmiddellijk resultaat; 
op de achtergrond groeien ze echter wel door. Elke metta- of 
compassiewens is als een druppel water voor ons zaadje of jonge 
plantje (of sterke boom!). Blijf dus water toevoegen. Of dat nu 
één zinnetje is, een meditatie van 10 minuten of een meditatie 
van een uur. Weet dat alle kleine en grote beetjes helpen bij het 
langzaam maar zeker verschuiven van de balans in de richting 
van een liefdevol en vriendelijk hart.

Artikelen met instructies en begeleide meditaties voor de 
beoefening van metta en compassie kun je hier vinden: 
www.brightdharma.nl/category/brahmavihara/
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 
Hulpbron 4: 

Verdiepen in de Dharma
Tot slot is het je verdiepen in de Dharma een waardevolle 
hulpbron. We kunnen bijvoorbeeld naar Dharma-talks 
luisteren of artikelen of boeken lezen. Al deze bronnen 
kunnen ons ondersteunen op ons pad en ons meer inzicht 
geven in hoe om te gaan met moeilijke emoties en gevoelens.

Vooral in deze roerige tijden zijn er veel meditatiebegeleiders 
en –leraren die hulp bieden bij de moeilijkheden die veel mensen 
ondervinden. In de online versie van dit artikel wordt onder 
het kopje “hulpbron 4” gelinkt naar een aantal ondersteunende 
Dharma-talks door diverse leraren: 
www.brightdharma.nl/meditatie/hulpbronnen-voor-
moeilijke-tijden/

Vipassana-meditatie verandert het leven niet. Het leven 
blijft net zo kwetsbaar en onvoorspelbaar als altijd. 
Vipassana-meditatie verandert het vermogen van het 

hart om het leven te accepteren zoals het is. 

Sylvia Boorstein (Amerikaanse meditatielerares)

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

Marjolein Janssen begeleidt meditatie bij de online vipassana-sangha 

Bright Dharma (www.brightdharma.nl).

Nog een suggestie van de redactie:

Met elkaar mediteren is makkelijker. Juist in deze tijd van sociale isolatie kun 

je je meditatiebeoefening voortzetten door online bij elkaar te komen en je 

op die manier te verbinden. 

Kijk op www.30now.nl

  Al-les-is- 
 met-el-kaar- 
 ver-bon-den  
In tijden van hoogconjunctuur vergeten we het nog 
wel eens: alles is met elkaar verbonden, en van 
elkaar afhankelijk. In ons westers mensbeeld zien we 
de mens vaak als individu. Volgens het woordenboek 
is een individu een op zichzelf staand geheel, 
afzonderlijk wezen.

In de afgelopen tijd hebben we gezien dat we wel kunnen denken 
dat we een individu zijn, maar de werkelijkheid laat zien dat we, 
of we het nu willen of niet, onderdeel uitmaken van een groter 
geheel. Soms lijkt/leek het leven heel maakbaar, de afgelopen 
tijd hebben we de beperktheid daarvan kunnen zien. Ergens 
in de wereld steekt een besmettelijk virus de kop op, en bij de 
verspreiding daarvan kraakt de BV Wereld in haar voegen. Hoe 
kan dat gebeuren? Er wordt soms naar anderen gewezen als 
boosdoener. En er wordt nu al gekeken hoe we dit in de toekomst 
kunnen voorkomen. Nu worden we geconfronteerd met het 
dukkha aspect van het leven, de pijnlijkheid, de stroefheid, het 
lijden.

Boeddha zegt dat alle dukkha voortkomt uit een onjuiste visie. 
Het is mooi om juist in deze tijden de waarde te zien van de 
Boeddhistische oefening, met name juiste visie: het leven komt 
met dukkha, pijnlijke dingen zijn onvermijdelijk; alles is in 
verandering/voorbijgaand; er is daarom niets substantieels. 
Dus wat we ook doen, hoe we ons ook ontwikkelen, ziekte blijft 
onderdeel uitmaken van het leven. Hoe we ons best ook doen, 
er is niets dat we kunnen vastleggen, er is niets om ons aan vast 
te kunnen houden. Er is niets onveranderlijks dat op zichzelf 
bestaat. Het leven blijft onvoorspelbaar en onberekenbaar.
De waarheid van juiste visie blijkt de afgelopen tijd. Er zijn 
pijnlijke gebeurtenissen, er is dreiging. Daardoor komt angst op, 
en boosheid en onmacht. Het hoort er allemaal bij. En voor alles 
geldt hetzelfde: dukkha/lijden, veranderlijk, onpersoonlijk.

Gelukkig geeft Boeddha zijn onderricht om het dukkha te boven 
te komen. Het is dus nu heel actueel. En zegt Boeddha, het is voor 
iedereen te doen...

Met toestemming overgenomen deel van de nieuwsbrief Sangha Inzicht en 

Bevrijding, voorjaar 2020 

Dõshin Houtman
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Streven en ambivalentie
Munindra-ji spoorde mij aan
Ik bofte dat ik een leraar had die over ontwaken sprak alsof het 
de gewoonste zaak van de wereld was. Munindra-ji nam aan dat 
beoefening tot verlichting zou leiden. Hij had geen illusies over 
de moeite die het zou kosten: “Het eenvoudigste wat er bestaat 
– het moeilijkste wat er is!” zei hij altijd. Toch was het dagelijks 
onderdeel van zijn gedachten en lessen. Hoe kon je het over 
Buddha-dharma hebben en niet over de momenten waarop je de 
weg ervoer en eindelijk ontdekte wie je was? Hij zei nooit dat ik 
niet moest “streven”; hij ging ervan uit dat beoefening zich in die 
richting zou ontvouwen en spoorde me aan, me daarvoor in te 
zetten.

Oefenen voor
verlichting

Titia de Graaaf

We zullen het ego eerder verdedigen dan kalmeren
Voor ons is het moeilijker om dat aan te nemen. We leven in 
een cultuur met een heel andere kijk op de menselijke natuur 
en het doel van de mens. Onze persoonlijke doelen zijn vaak 
tegenstrijdig met het doel van ontwaken. De westerse psyche lijkt 
ook anders van structuur te zijn. Onze nadruk op zelfstandigheid 
en individualisering ten koste van wederzijdsheid en onderlinge 
afhankelijkheid, onze neiging naar individueel presteren en onze 
kleine sociale kernen maken ons vatbaarder voor onzekerheid, 
eenzaamheid en twijfel aan onszelf. We zullen eerder het 
ego verdedigen dan dat we de onrust ervan en de neiging tot 
vastklampen, zullen kalmeren. De dalai lama heeft bijvoorbeeld 
gezegd dat hij verbaasd was over de zelfkritiek en zelfhaat onder 
westerse studenten.

Uittreksel uit een workshop die Jack Engler op 1 november 1997 in 

Barre gaf bij het Center for Buddhist Studies. Jack zit in het bestuur 

van dit studiecentrum, hij geeft college aan Harvard Medical 

School en is psychotherapeut in Cambridge.

 Deel II A

Verlichting werkt niet als ideaal...

>>
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Waarom niet streven naar verlichting?
Misschien zijn dit enkele redenen waarom we het streven naar 
verlichting in de loop der jaren hebben laten varen. We praten 
er niet meer zoveel over, zelfs niet in de lessen. Het is niet de 
kern-intentie van onze beoefening, hoewel ik vermoed dat het 
in ons hart een geheim streven blijft. Maar waarom zo geheim? 
Waarom wordt het niet erkend en besproken? Hoe kunnen we 
iets tot stand brengen als we het niet bewust van plan zijn? Hoe 
kunnen we elkaars inspanningen steunen als we niet helder zien 
waarvoor die inspanning bedoeld is?

We zullen ten val komen zoals Icarus
Ik heb me afgevraagd waarom dat zo is. Is het streven zo 
ontmoedigend? Lijkt het zo onmogelijk te realiseren? Zijn we 
bang om het lot of de goden te tarten als we zeggen: dit wil ik, dit 
is het belangrijkste voor mij? Misschien voelt het streven, in onze 
cultuur, die geen notie heeft van ontwaken en er weinig steun 
voor biedt, te veel als een persoonlijk doel, en daardoor te zeer 
aangetast door het idee van zelfverheerlijking, of door schaamte 
of schuldgevoel bij het erkennen van onze diepste wens. We zijn 
overmoedig. We zullen ten val komen, zoals Icarus, die te dicht 
bij de zon wilde komen. Misschien zijn we bang om bij anderen 
afgunst en wrok op te wekken, hoon en kritiek: “Hoezo denk 
je dat jij dit kunt? Het is gewoon een vorm van gehechtheid en 
streven!” Ja natuurlijk, dat kan.

Bang om niet te slagen
Maar we kunnen die ideeën als verweer gebruiken, om onszelf te 
beschermen. Het zijn kant en klare rationalisaties in spirituele 
vermomming. Waartegen moeten we ons beschermen als het 
om onze vrijheid gaat? Een heleboel. Bezorgdheid en twijfel aan 
onszelf; angst om niet te slagen, om niet te krijgen wat we willen; 
angst om onze ambities en idealen niet waar te maken. Angst 
om diep in onszelf te kijken. Bang dat we niet “uit het goede hout 
gesneden” zijn. Het is altijd moeilijk om voor ons eigen streven op 
te komen. Hoe nobeler en ambitieuzer het is, hoe gevaarlijker het 
aanvoelt, omdat het geheime schaamte en schuldgevoelens in ons 
kan opwekken, of de angst om bij anderen jaloezie of spot uit te 
lokken.

Bang om het ego te verliezen
Streven naar ontwaken kan de allerdiepste angst opwekken: 
de angst om te ontdekken dat we niet zo bestaan als we denken 
te bestaan. Het feit dat we ons moeten vastklampen, en maar 
doorgaan met vastklampen, is doorlopend bewijs dat we diep 
van binnen weten dat het zelf niet op zichzelf bestaat. Het feit 
dat we onafgebroken tegen onszelf over onszelf spreken, in een 
oneindige monologue intérieur, verraadt onze angst voor de 
leegte waarin we kunnen vallen als we stoppen. “Omdat we de 
ware kennis omtrent de aard van onze geest ontberen, zijn we 
doodsbang bij de gedachte dat we het ego ooit verliezen”, zegt 
Sogyal Rinpoche. Die “geheime, zenuwslopende kennis” is niet 
welkom en ongewenst. Hij maakt ons voortdurend rusteloos en 

onzeker. Dus we praten het onszelf uit het hoofd: “Ik kan het niet.” 
“Ik verdien het niet.” “Ik tart het noodlot.” “Anderen begrijpen dit 
niet.” “ Ik eindig helemaal alleen.”

Het ego is vindingrijk
Elk proces dat echte verandering teweeg kan brengen, roept 
dit soort ambivalentie op. “Elke patiënt,” zegt Robert Langs (1), 
“gaat de therapie in met een geest die in twijfel is.” Maar de geest 
wordt in de spirituele beoefening enorm opgezweept omdat het 
ego ontwaken voorstelt als iets buiten ons, en daarom ontwaken 
(terecht!) opvat als de ultieme bedreiging voor zichzelf. Als bron 
van lijden betekent “onwetendheid” (avidjja) in de boeddhistische 
leer niet gewoon maar de feiten niet kennen: de waarheid van 
anatta niet kennen, bijvoorbeeld. Onwetendheid betekent 
“negeren”: een dynamisch geladen onwetendheid; een niet 
willen weten, een verzet tegen weten; jezelf slechts een beperkte 
hoeveelheid kennis toestaan. “Het ego is bijna grenzeloos 
vindingrijk,” zegt Sogyal Rinpoche, “en het kan ons verlangen 
om er vrij van te zijn, op elk moment dwarsbomen en bederven. 
De waarheid is eenvoudig en de leringen zijn uiterst helder, 
maar… zodra ze ons beginnen te raken en ons in beweging zetten, 
tracht het ego ze ingewikkeld te maken omdat het fundamenteel 
bedreigd wordt.”

We komen als vliegen op de stroop van sukha af
Voorzie de ambivalentie van de geest en zijn verzet tegen 
ontwaken, dan zullen we niet ontzet of afgeschrikt raken. Als je 
de geest z’n gang laat gaan, zal hij zich altijd indekken. “Je geest 
heeft een eigen wil,” schreef mijn eerste vipassana-leraar Sujata 
ooit. “Wanneer mag jij het zeggen?” Dat deel van ons wil het liever 
niet weten, en neemt in plaats daarvan genoegen met opluchting 
– elke opluchting als we ons maar beroerd genoeg voelen – alles 
wat de pijn en het ongemak verlicht zonder de noodzaak van een 
dieper onderzoek naar de bron ervan. Langs zijn neus weg zei 
Sujata op zekere dag: “Laten we eerlijk zijn – we komen allemaal 
als vliegen op de stroop af van een beetje sukha (prettige 
gevoelens).” Destijds stoorde ik me aan zijn grofheid, maar dat 
was deels omdat hij op iets wees wat ik niet wilde toegeven.

“Ik zal moeten boeten voor geluk”
Heb je wel eens opgemerkt dat geluk en vreugde veel 
problematischer zijn dan ongeluk en ellende? We worden 
eigenlijk angstig van geluk, nietwaar? “Het is niet blijvend,” 
zeggen we tegen onszelf. “Het zal omslaan en dan voel ik me 
beroerder dan daarvoor. Als ik me ellendig voel, heb ik tenminste 
niets te verliezen. Het is vervelend, maar het gevoel is bekend, en 
ik hoef niet te leven met de zorg dat ik deze riskante vertoning 
in stand moet houden. Ik verdien het sowieso niet om gelukkig 
te zijn. Ik zal er hoe dan ook voor moeten boeten – God of het 
noodlot of mijn karma zorgt daar wel voor. En zo niet, dan mijn 
superego.” 

Als de schreeuw uit je tenen komt, 
wordt je vraag beantwoord...
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Vrees voor vrijheid
Een leraar van mij, tevens dichter, schreef lang geleden in een 
meditatie over het heilige in kunst: “Niet het spook in de kast 
vrezen we. Wel de god.” Niet spoken wekken onze diepste 
angsten op, maar glimpen van vrijheid. Zoals bij de gevangene 
in Plato’s allegorie van de grot: de ketenen zijn weg, maar het 
buitenlicht is te fel; hij prefereert het gemak en de vertrouwdheid 
van de schaduwen op de wand van de grot. Ofschoon de celdeur 
wordt opengegooid, kiest de gevangene er soms voor om niet te 
ontsnappen.

Het ideaal is comfortabel buiten bereik
 In plaats van te mediteren voor ontwaken als een echte 
mogelijkheid, plaatsen we verlichting op een voetstuk als een 
opmerkelijke, zeldzame verworvenheid, het hoogste ideaal van 
het spirituele leven. Maar verlichting werkt niet als ideaal. Als 
het ideaal alleen is weggelegd voor een stuk of wat mensen, 
blijft het op afstand en dat ontmoedigt ons. Tegelijkertijd is het 
comfortabel buiten bereik, zodat we het kunnen vereren zonder 
er iets aan te hoeven doen. Want als we er iets aan doen, moeten 
we ons beschermen tegen de teleurstelling dat we het nooit 
zullen bereiken. Dus kiezen we de tegengestelde opvatting, dat 
het toch niet belangrijk is – wakker zijn in het moment is het 
enige wat belangrijk is.

Ontwaken gebeurde vroeger vaker, volgens de sutta’s
Dat is misschien wel waar, maar hier wordt het gebruikt 
als rationalisatie (2). Door het belang van ontwaken te 
minimaliseren, maken we onze eigen twijfels en onzekerheden 
makkelijker om mee te leven. Het idealiseren van ontwaken en 
het verkleinen van het belang ervan zijn allebei defensief en 
herhalen wat al eerder is gebeurd in de geschiedenis van het 
boeddhisme. Ontwaken was in het begin iets wat vaak gebeurde, 
als we de sutta’s geloven; in de loop der eeuwen werd het 
langzamerhand als steeds zeldzamer beschouwd en kreeg het 
een mystiek aura. De meeste boeddhisten lieten uiteindelijk de 
wens varen om gedurende hun leven te ontwaken. Is dit toeval?

Zonder voornemen zullen we geen doel bereiken
Buddhaghosa (de commentator uit de 5e eeuw) noemde 
mediteren een visuddhi-magga of “pad van zuivering”. 
Hartgrondig streven wordt vaak vermengd met pressie om de 
beoefening onbewust te veranderen in nog weer een middel 
om het ego te versterken. Uit dit eerste mengsel worden de 
onzuiverheden weggezuiverd in het vuur van de beoefening. 
Maar dat vereist intentie, verlangen, de wil om iets te doen - de 
mentale factor die de Abhidhamma ‘chanda’ noemt. Zonder die 
wil, dat verlangen, die intentie om te ontwaken, komt er geen 
ontwaken. “Ik wilde de betekenis van mijn leven weten,” zei 
een leerling ooit tegen Kapleau Roshi (3). “Hoe heb je de vraag 
gesteld?” antwoordde Roshi. “Alleen als de schreeuw diep van 

binnen komt, vanuit je tenen: ‘Ik moet en zal erachter komen!’ , 
dan wordt je vraag beantwoord.” Streven kan worden verward 
met verlangen; verlangen is slechts iets wensen wat we denken 
nooit te zullen krijgen. Streven is overtuigd, doelgericht en 
vastberaden je neus in de wind gooien. Zonder voornemen zullen 
we nooit een doel bereiken.

Inzicht en rouw
Zolang we ons vastklampen, ontwaken we niet. Hoe kunnen we 
dat vastklampen laten varen? Hoe kunnen we iets loslaten – wat 
dan ook – wat we koesteren en onmisbaar voor ons geluk achten? 
Dat is het cruciale punt in de beoefening, evenals in een therapie 
en in het leven.

Inzicht is nog geen transformatie
We noemen onze beoefening ‘inzicht’-meditatie, omdat we daarin 
de waarheid van anicca, dukkha en anatta (vergankelijkheid, 
onbevredigendheid en zelfloosheid) zien. Maar inzicht alleen 
is niet transformerend. In therapie niet. In meditatie niet. In 
geen enkel transformatieproces. Hoe vaak heb je niet heel 
duidelijk begrepen wat je moest doen, heel duidelijk een oud 
gedragspatroon gezien en ook gezien waarom het niet werkt, 
terwijl je er toch mee doorgaat? Erachter komen dat iets of 
iemand moet worden opgegeven, en dat opgeven zelf, zijn 
twee heel verschillende processen. Het verschil zit hem in de 
verwerking van het inzicht, en dat is lastig.

Iets opgeven waar je je aan vastklampt
In de kern gaat het altijd om je verzoenen met verlies. Omdat 
waarachtig inzicht ons altijd uitdaagt om iets op te geven waar 
we ons aan vastklampen: een lang gekoesterde overtuiging, 
een verkeerd zelfbeeld, misplaatste hoop, een gewoonte, de 
veronderstelling dat een dierbare er altijd zal zijn. Juist inzicht 
betekent de dingen zien zoals ze werkelijk zijn (yatha-bhata), niet 
zoals we willen dat ze zijn. Tot die aanvaarding komen is het werk 
van rouw.

Rouw om los te laten
Rouw – het loslaten van een gewenste situatie – is veel moeilijker 
dan begrijpen dat we moeten loslaten. We accepteren zelden 
of nooit zomaar iets, vooral niet iets wat onze veiligheid en 
zekerheid bedreigt, dingen die we nodig denken te hebben om te 
overleven. Als de werkelijkheid niet klopt met onze wens of niet is 
zoals hij volgens ons behoort te zijn, accepteren we hem meestal 
maar geleidelijk, stukje bij beetje, soms wanhopig, altijd met 
verzet. Zonder rouw om wat we gedwongen worden op te geven, 
laten we niet los. Bij rouw-werk gaat het er juist om, een nieuwe 
stand van zaken te accepteren, waarin iets wat wij hebben 
gekoesterd, afwezig is. Door het werk van rouw wordt inzicht 
waarheid; onaangepast vastklampen en wanhopig vasthouden 
worden opgegeven en we beginnen weer te leven.

Onwetendheid is ook: 
niet willen weten...

>>
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Wat we niet begrijpen, 
kunnen we niet opgeven...

Aanvaarding leidt naar ontwaken
Dit geldt speciaal voor dharma-beoefening, aangezien het hier 
gaat om aanpakken en opgeven van het vastklampen-aan-zelf 
(attavad-upadana) – een opvatting over wie we zijn en hoe we 
zijn, die we zo lang hebben gekoesterd en onmisbaar achtten 
voor ons geluk. Op elk moment de waarheid van anicca, dukkha 
en anatta ervaren is de grootste bedreiging voor ons ego en 
onze zekerheid. Het leren aanvaarden van deze waarheden, 
die indruisen tegen alles wat wij willen geloven en die de 
aloude vrees om niet te bestaan oproepen, is het werk dat naar 
ontwaken leidt. Niet samadhi (concentratie), niet inzicht, maar 
aanvaarding.

Rouw als voorbereiding
De twee personen die ik ken, die heel kort nadat ze begonnen aan 
formele beoefening, ontwaakten, een na zes dagen en de ander 
na zes weken, waren allebei vrouwen die kort daarvoor een groot 
verlies hadden geleden en zelf dicht bij de dood waren. De ene 
had haar man en twee van haar drie kinderen verloren en had 
volgens de artsen nog maar enkele weken te leven. De andere 
had drie zelfmoordpogingen gedaan. Het kwam niet doordat hun 
samadhi goed was (hoewel die dat wel was). Ze hadden allebei al 
ingrijpende anicca, dukkha en anatta ervaren. Ze waren al diep in 
de rouw. Ze hielden niet meer aan veel dingen vast. De rouw had 
ze voorbereid, net zoals de schok van zijn vaders overlijden en 
de daaropvolgende armoede de geest van de zesde zen-patriarch 
voorbereidde om zonder formele beoefening te ontwaken bij het 
horen van de Diamant-sutra.(4)

Anicca, dukkha en anatta
Ontwaken geschiedt als het grijpen van het zelf ophoudt. Elke 
ervaring van anicca, dukkha of anatta die direct en diepgaand 
genoeg is, zal het grijpen doen ophouden. In zekere zin zijn de 
hogere ‘fasen van inzicht’ in vipassana simpelweg een manier om 
ons te laten kennismaken met een zodanig directe, diepgaande 
ervaring van anicca, dukkha of anatta dat onze geest ophoudt 
met grijpen. Maar de boeddhistische literatuur zit vol verhalen 
– zoals dat van de zesde zen-patriarch – die gaan over ontwaken 
zonder formele beoefening bij iemand wiens geest min of meer 
gereed is, iemand die niet meer aan veel vasthoudt.

Verlies verwerken
Sommigen van ons moeten er luidkeels tegenstribbelend naartoe 
worden gesleept, voordat we loslaten. Dan kost het proces 
meer strijd. Anderen voeren minder strijd. Hun conditionering 
en voorbereiding zijn anders. Rouw is een dramatisch woord, 
maar het proces is in de basis hetzelfde. Je kunt er niet omheen. 
Ongeacht welk pad het is en hoe de beoefenaar er komt, het pad 
leidt naar de verwerking van verlies, naar acceptatie en overgave 
– op elk moment, maar vooral bij het proces van ontwaken.

Inzicht is nodig
Inzicht en rouw gaan dus hand in hand. Wat we niet begrijpen, 
kunnen we niet opgeven. We moeten weten wat iets is voordat 
we het kunnen loslaten. Dit proces proberen we steeds maar kort 
te sluiten: “Oké, neem mij, ik geef het op, ik geef me over.” Maar 
voortijdige overgave werkt niet, omdat die niet gebaseerd is op 
het onder ogen zien van wat er onder ogen moet worden gezien, 
en het verwerken ervan. Loslaten is niet iets wat we zomaar 
kunnen als we daartoe besluiten, als het gaat om onze diepste, 
dierbaarste overtuigingen en gehechtheden. 

Verlies en rouw
Dit is een enigszins andere benadering van meditatie en de weg 
naar ontwaken, maar hoe kan het anders? Als we onze knellende 
gewoontes, denkwijzen en zelfbeelden willen loslaten, worden 
we geconfronteerd met verlies. De enige manier om verlies te 
verwerken en het onheilzame uiteindelijk los te laten, is via een 
rouwproces.

Noten van de vertaler:

1. Robert Langs, Amerikaans psychiater, 1928-2014

2. Rationalisatie in de psychologie: een redelijke verklaring bedenken 

voor een onacceptabel gevoel.

3. Philip Kapleau, Amerikaanse zen-leraar 1912-2004

4. Hui-neng verloor al jong zijn vader en moest voor zijn moeder zorgen 

door brandhout te verkopen. Op een markt hoorde hij een vers uit 

de Diamant-sutra, zijn denken werd verlicht en hij vertrok naar een 

klooster 500 mijl naar het noorden. Daar werd hij de opvolger van de 

vijfde zen-patriarch.

Vertaling: Titia de Graaf

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Pasen: 
 tijd voor

com-passie

In de periode voor Pasen is er in ons land veel aandacht voor het 
lijden en sterven van Christus. In het protestants-christelijke deel van 
Nederland kun je overal wel ergens een uitvoering van de Matthäus-
Passion van Johann Sebastian Bach bijwonen. In het katholieke 
zuiden worden steeds vaker de Stabat Maters van verschillende 
componisten uitgevoerd. De meest bekende zijn wel die van Pergolesi 
en Dvorak. In het Stabat Mater ligt de nadruk op het mede-lijden van 
Maria voor haar zoon.

Hans Gijsen

Voor vipassana-beoefenaren een mooie gelegenheid om te 
stil te staan bij de eerste edele waarheid: het lijden waar we 
allemaal mee te maken hebben, en bij compassie, een van de 
vier hartkwaliteiten(1). Zelfs Christus ontkwam niet aan lijden. 
Christus leeft niet meer en toch maakt het in ons iets wakker: 
het mede-lijden, het zien en op een diepgaande manier mee-
resoneren met het lijden van anderen. In dit geval zelfs iemand 
die in het verleden geleden heeft. Voor ons ervaren van het mede-
lijden doet dat er niet toe. Het werkt als een spiegel. 

De muzikale expressie van de componisten zorgt er voor 
dat die ervaring van het lijden en het mede-lijden nog dieper 
tot ons doordringt. Uiteraard komen in beide composities 
tekstfragmenten en religieuze elementen voor die voor 
boeddhisten / beoefenaren van inzichtmeditatie niet behulpzaam 
of zelfs storend zijn. Het gaat mij hier om de essentie van het mee-
voelen, het mede-menselijke aspect van het universele lijden en 
de manier waarop we daarmee om kunnen gaan. En dat begint 
bij het herkennen en erkennen van dat fundamentele leed van 
onszelf en anderen.

In het Satipatthana komt een refrein voor: opmerkzaamheid bij 
jezelf, bij anderen of bij jezelf en anderen. Dit refrein is er voor elk 
van de vier grondslagen van opmerkzaamheid en de onderdelen 
daar weer van, met aan het eind de vier Edele Waarheden. Voor 
mij zitten in dit refrein de vier hartkwaliteiten verpakt. 

Lijden en mede-lijden in de vorm van compassie gaan hand 
in hand. We kunnen dat cognitief benaderen door middel van 
gedachtes: moge ik vrij zijn van ziekte, pijn en ongemak; moge 
jij net zoals ik vrij zijn van ziekte, pijn en ongemak. Een andere 
ingang is het oproepen van een sterk gevoel dat hiermee gepaard 
gaat. Verbeeldingskracht en muzikale expressie kunnen daarbij 
helpen en dat gevoel versterken.

In het Metta Sutta (verzameling van korte verzen Sutta Nipata nr 
8) komen cognitie (hoofd) en positief gevoel (hart) samen in de 
aspiratie ‘Mogen alle wezens gelukkig zijn’. De Boeddha geeft dat 
een extra gevoels-lading mee door het beeld van moeder en kind 
op te roepen in de volgende passage:

Zoals een moeder haar leven zou 
riskeren
om haar kind, haar enige kind, te 
beschermen,
zo zou men een grenzeloos hart 
moeten cultiveren
met betrekking tot alle wezens.

In de aria ‘Erbarme dich’ uit de Matthäus-Passion van Bach 
wordt dit gevoel met muzikale middelen vergroot tot een 
hartstochtelijke wens naar het ophouden van het lijden. In de 
bas-lijn is het kloppende hart duidelijk hoorbaar. Verder maakt 
Bach gebruik van dalende lijnen in de vioolsolo en in de zang 
om de droefheid uit te drukken. Daarnaast gebruikt Bach ook 
zogenaamde seufzer, dit zijn twee gebonden tonen met de kleinst 
mogelijke toonafstand ertussen. Daardoor klinkt het als een 
diepe zucht. Om de wanhoop extra te benadrukken worden hoge 
noten in de melodielijnen langer aangehouden met toename van 
intensiteit. 



In het bijbelverhaal heeft ‘Erbarme dich’ betrekking op de spijt 
en het berouw van Petrus omdat hij Jezus drie keer verloochend 
heeft. Ik heb bij deze aria altijd het beeld van de wenende Maria 
bij haar zoon aan het kruis, zeker als het door een vrouwelijke alt 
gezongen wordt.

Luister eens naar: 
https://www.youtube.com/watch?v=cQexLZu_SWQ (Marjana Lipovsek) 
(YouTube.com zoek op: Stabat Mater + Marjana Lipovsek) 
 
https://www.youtube.com/watch?v=Jeil9S2exIU (Nathalie Stutzmann) 
(YouTube.com zoek op: Stabat Mater + Nathalie Stutzmann)

De droefenis van Maria komt nadrukkelijk wel naar voren in de 
tekst van het Stabat Mater:

 1.

 Stabat Mater dolorosa 
 iuxta crucem lacrimosa 
 Dum pendebat filius.

 De diepbedroefde Moeder 
 stond wenend bij het kruis  
 terwijl haar Zoon daar hing.

 2.

 Cuius animam gementem  
 Contristatam et dolentem  
 Pertransivit gladius

 Haar klagende ziel,  
 Medelijdend en vol smart, 
 Werd als door een zwaard doorstoken

Alleen al door naar deze muziek te luisteren en het daarbij 
behorende beeld opent het hart zich vanzelf. Luister eens naar de 
manieren waarop Pergolesi en Dvorak het Stabat Mater op geheel 
eigen wijze muzikaal vertaald hebben. De een transparant en 
klein maar super indringend. De ander groots en meeslepend en 
ook super indringend.

https://www.youtube.com/watch?v=qzOmPUu-F_M (Pergolesi)  
(YouTube.com zoek op: Stabat Mater + Pergolesi) 
https://www.youtube.com/watch?v=MTPxgiAtTp0 (Dvorak) 
(YouTube.com zoek op: Stabat Mater + Dvorak)

In de Matthäus-Passion staat het lijden van Jezus, de zoon, 
centraal. In het Stabat Mater wordt het perspectief verplaatst 
naar de treurende moeder. Juist dit mede-leven met het leed 
van anderen heeft de historische Boeddha aangespoord om de 
Dhamma door te geven vanuit een groot gevoel van mededogen. 
De Boeddha had ook kunnen denken ‘Zo dit is het dan, klaar... 
anderen zoeken het zelf maar uit’. Vanuit een groot open hart, 
vanuit diepmenselijke verbondenheid, heeft hij nog ongeveer 50 
jaar anderen geholpen om volledig te ontwaken.
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In de verzen van monniken en nonnen uit het vroege boeddhisme 
(2) treffen we de smart aan waarmee met name vrouwen 
- moeders - geconfronteerd worden als hun kind komt te 
overlijden. Of zoals bij de verzen van verlichte nonnen Patacara: 

Patacara 

Vers 219  
Twee kinderen dood! En mijn man dood op de weg! O, 
ongelukkige vrouw! 
Mijn moeder, mijn vader en mijn broer brandden op één en 
dezelfde brandstapel.

Vers 220 
O ongelukkige, je familie is uitgeroeid! Jouw leed is onmetelijk! 
Je hebt de tranen van vele duizenden levens gehuild.

Vasitthi:

Vers 133. 
Gekweld door verdriet om mijn kind, mijn geest verward, 
buiten mijzelf, naakt, met verwarde haren, zwierf ik rond.

Zo kunnen teksten en muzikale composities behulpzaam zijn 
bij het ontwikkelen van een heldere geest en de onmetelijke 
kwaliteiten van het hart.

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

Noten:

1. De vier hartkwaliteiten zijn liefdevolle vriendelijkheid (metta), 

compassie (karuna), medevreugde (mudita) en gelijkmoedigheid 

(upekkha). Ze worden ook wel de vier brahmavihara’s of de vier 

onmetelijke kwaliteiten genoemd.

2. Uit de Pali-canon: Theratherigatha; Verzen van monniken en nonnen.
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In de meditatiemaand maart 2020 van het boeddhistische 
magazine Tricyle verzorgde Sebene Selassie een online cursus 
‘Mindfulness of the Four Elements: Reconnecting with the World’. 
Sebene Selassie is als dharma-leraar verbonden met het New 
York Insight Meditation Center en het Barre Center for Buddhist 
Studies (2). Haar benadering van de vier elementen vanuit de 
context van de inzichtmeditatie is heel bijzonder.

Na het volgen van deze online cursus ben ik nieuwsgierig 
geworden. Wat is er te vinden in de sutta’s (Pali canon) over de 
vier elementen en wat voor benaderingen zijn er in de praktijk 
van de vipassana-tradities?

De vier elementen in de sutta’s 

In het Satipatthana-Sutta (MN 10 (3)) behoort meditatie 
van de elementen tot de cultivering van mindfulness op het 
lichaam (kayanupassana). Contemplatie van het lichaam wordt 
onderverdeeld in zes verschillende aspecten: de ademhaling; 
de vier houdingen; activiteiten; de onaantrekkelijke aspecten 
van het lichaam; de elementen en het uiteenvallen van het lijk in 
verschillende stadia. 

Het is te vergelijken met een vaardige runderslager of 
runderslagersleerling, die een koe doodt en deze bij een 
kruispunt van vier wegen zittend in stukken verdeelt. Evenzo 
observeert een monnik dit lichaam, in wat voor houding het 
zich ook bevindt, hoe hij het ook gebruikt, met betrekking tot de 
elementen: “Er is in dit lichaam het element aarde, het element 
water, het element vuur en het element lucht.”

Waar water, aarde, vuur en wind geen vaste voet vinden, daar schitteren geen sterren, 
geen zon straalt er, er schijnt geen maan, er wordt geen duisternis aangetroffen.

Als de wijze, de brahmaan, zelf in wijsheid hiervan weet, is hij bevrijd van vorm en het 
vormloze, van geluk en leed. Bahiya Sutta (1)

Alhoewel het hier gaat over de elementen, kunnen we er niet 
omheen dat de vergelijking die de Boeddha gebruikt bij menige 
vipassana-beoefenaar op zijn minst de wenkbrauwen doet 
fronsen.

Het vak van slager is niet echt boeddhistisch. Het is de Boeddha 
echter te doen om het uiteenvallen van alles wat we waarnemen 
van het lichaam in vier elementen. In de Visuddhimagga (4) wordt 
als verklaring gegeven dat een slager de verschillende vleeswaren 
verkoopt op een kruispunt van wegen en dat die stukken vlees 
alle kanten op gaan, maar ieder stuk vlees op zich is geen rund 
meer. Zo valt bij aandachtige waarneming ons lichaam ook uiteen 
in verschillende elementen.

De vier elementen komen niet overeen met wat we in deze 
tijd uit de exacte wetenschappen kennen, maar zijn wel 
bruikbaar als hulpmiddel bij het herkennen en uiteenvallen van 
verschijnselen in verschillende (subjectieve) kwaliteiten tijdens 
ons meditatieproces.

Kort samengevat symboliseren deze vier elementen:

Aarde-element: stevigheid en aantrekkingskracht. Bijvoorbeeld 
botten, tanden, haren, nagels, enz.

Water-element: vloeibaarheid. Bijvoorbeeld bloed, zweet, 
tranen, speeksel, enz.

Vuur-element: hitte en energie. Fysieke warmte, vertering van 
voedsel, hitte, energie.

Inzichtmeditatie
en de 
vier elementen Hans Gijsen

>>
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Lucht-element: beweging; uitzetting en inkrimping. 
Ademhaling, lucht in buik.

En dan vervolgt het Satipatthana-Sutta met:

Zo blijft hij bij het lichaam, bij zichzelf het lichaam beschouwend, 
bij anderen het lichaam beschouwend of zowel bij zichzelf als bij 
anderen het lichaam beschouwend.

Dit is het eerste deel van vier delen die samen ‘het refrein’ van 
het Satipatthana-Sutta vormen. (5). Voor de elementen is dit 
misschien nog wel het gemakkelijkst te begrijpen. Deze zijn in 
het eigen lichaam zichtbaar, in het lichaam van anderen en in 
de natuur om ons heen. Sebene Selassie noemt dat het opnieuw 
verbinden met de wereld. In die zin vormen we geen uitzondering 
op de natuur. Alles waaruit de natuur bestaat, bestaat in ons 
en omgekeerd. In die zin zijn het bruikbare concepten en 
vergemakkelijkt het om zoiets als een ‘ziel’ of ‘ego’ los te laten.

We komen de vier elementen ook tegen in het Maha Rahulavada 
Sutta (MN 62). Hierin geeft de Boeddha samen met Sariputta 
adviezen aan zijn eigen zoon Rahula. Het ontwikkelen van de 
aandacht op de ademhaling werkt in eerste instantie niet zo 
goed bij Rahula. Sariputta adviseert hem om het eigen lichaam 
nader te beschouwen vanuit de elementen in combinatie met 
de onaantrekkelijke aspecten van het lichaam. Er komt nog een 
vijfde element bij: ruimte. Vervolgens krijgt Rahula het advies om 
de vier brahmavihara’s (6) te ontwikkelen, en ook nog meditatie 
op het lelijke en bewustzijn van vergankelijkheid. Zo ontstond 
er een mentale basis voor het ontwikkelen van aandacht op de 
ademhaling. 

Dit sutta is een mooi voorbeeld hoe belangrijk het is om in het 
eigen onderzoek en het begeleiden van mediterenden creatief 
om te gaan met alle tools die de Boeddha ter beschikking 
heeft gesteld. Het is tevens mooi om te zien hoe de sutta’s met 
elkaar een weefwerk vormen, de Dhamma. Meditatie is geen 
eenheidsworst, maar vraagt om maatwerk. 

En dan is er het Dhatu-vibhanga Sutta (MN 140), een analyse van 
de elementen. In dit sutta is er sprake van zes elementen. Naast 
de eerder genoemde vijf, komt hier het element bewustzijn erbij. 
In dit sutta geeft de Boeddha nog een concretere uitleg van de 
elementen. Als voorbeeld het element vuur:

Het element vuur kan inwendig en uitwendig zijn. En wat is 
het inwendige element vuur? Dat wat inwendig is, tot de eigen 
persoon behoort, vuur, vurig is en materieel, namelijk dat 
waardoor men verwarmd wordt, waardoor men veroudert, 
waardoor men opbrandt, waardoor wat gegeten, gedronken, 
genuttigd en geproefd is volledig verteerd wordt, of wat er verder 
maar inwendig is, tot de eigen persoon behoort en wat vuur, vurig 
en materieel is - dat wordt het inwendige vuur genoemd. Het 
inwendige vuur vormt samen met het uitwendige element vuur 
het element vuur.

Om dan te vervolgen met: 
 Daarvan moet men zien zoals het werkelijk is, met juist inzicht: 
“Dit is niet van mij, dit ben ik niet, dit is niet mijn zelf. “  
 
Wanneer men dit met juist inzicht ziet, zoals het werkelijk is, 
keert men zich af van het element vuur, ontdoet men zijn geest 
van passie voor het element vuur.

“Dit is niet van mij”:  
loslaten van hechting, begeerte, verlangen;

“Dit ben ik niet”:  
loslaten van eigendunk, verwaandheid, verbeelding;

“Dit is niet mijn zelf”:  
loslaten van speculatieve zienswijzen op het zelf; filosofieën over 
het zelf.

De methode van beschouwen van de vier elementen kan dus 
behulpzaam zijn bij het ontwikkelen van inzicht en uiteindelijk 
het bereiken van een volledig ontwaakte geest.

De vier elementen in de vipassana-praktijk

In de traditie van Mahasi Sayadaw worden de vier elementen niet 
als specifieke methode toegepast. Mahasi Sayadaw tipt ze even 
aan in zijn Manual of Insight (7), met onder andere een verwijzing 
naar het Bahudhatuka Sutta (MN 115) waarin de zes elementen 
slechts kort benoemd worden. In de Mahasi-methode ligt de 
nadruk wat betreft het lichaam sterk op de beweging van de 
ademhaling zoals die te observeren is bij de buik of het middenrif 
en de bewegingen en houdingen van het lichaam. Redelijk uniek 
zijn de verschillende loopmeditatie-instructies en de afwisseling 
loop-meditatie en zit-meditatie.

In de Goenka/U Ba Khin traditie ligt de nadruk op gevoelens, 
sensaties in het lichaam door middel van de body-scanmethode. 
De vier elementen krijgen in deze methode geen specifieke 
aandacht.

De laatste jaren krijgt de methode van de Burmese monnik Pa 
Auk Sayadaw meer aandacht. Bij Pa Auk ligt de nadruk op het 
ontwikkelen van diepe stadia van concentratie (jhana’s) alvorens 
de stap te zetten naar de inzichtmeditatie. Om jhana’s te bereiken 
gebruikt hij de methode van anapanasati (mindfulness van de 
ademhaling) (8). Echter als deze diepe vormen van concentratie 
niet mogelijk zijn dan biedt hij de methode van contemplatie van 
vier elementen aan waarmee toegangsconcentratie (toegang tot 
de stadia van inzicht) opgebouwd kan worden. Na de beoefening 
van anapanasati en/of de vier elementen worden de vier 
brahmavihara’s gecultiveerd, als bescherming. Daarna kan de 
vipassana-meditatie beginnen (9).
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In de traditie van U Tejaniya ligt de nadruk op mindfulness 
van de geest (cittanupassana). Er is geen aandacht voor de vier 
elementen. Ajahn Chah noemt in zijn teachings herhaaldelijk dat 
een persoon slechts uit de vier elementen bestaat. 

Dhamma-talk 
Tot slot wil ik nog wijzen op een dhamma-talk van Joseph 
Goldstein: de vier elementen als onderdeel van het Satipatthana 
Sutta: https://dharmaseed.org/teacher/96/talk/289/

Hierin legt hij op een creatieve manier verband met de twee 
realiteiten (relatief en ultiem) en de vier brahmavihara’s (10).

Hoe mooi dat de Dhamma en de praktijk van vipassana een 
vlechtwerk is van verschillende bronnen die ons kunnen 
ondersteunen in onze eigen proces!

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

Noten

1. Vers uit Udana 1.10 (uit de verzameling van korte teksten)

2. www.sebeneselassie.com

3. MN staat voor Majjhima Nikaya; de verzameling van middellange 

leerredes.

4. Buddhaghosa: Visuddhimagga; The Path of Purification; XI, 30.

5. Zie voor meer uitleg hierover het boek van Bhikkhu Analayo: 

Satipatthana; The Direct Path to Realization. Hoofdstuk V: The 

Satipatthana “Refrain”, pag.92 - 116. Nederlandse vertaling: 

Satipatthana – de directe weg naar bevrijding, uitgeverij Asoka, 2012.

6. Metta, karuna, mudita en upekkha.

7. Wisdom Publications, 2016

8. Meer over de achtergrond van deze methode is te vinden in het 

Anapanasati Sutta (MN 118) en het boek van Bhikkhu Analayo, pag. 135.

9. Bhikkhu Analayo heeft een mooie en diepgaande analyse gemaakt 

waarin hij de methodes van Mahasi Sayadaw, Goenka en Pa Auk 

Sayadaw naast elkaar zet: www.buddhistinquiry.org/article/the-

dynamics-of-theravada-insight-meditation

10. Een transcript van deze talk is bijna letterlijk te vinden in zijn boek 

‘Mindfulness, A Practical Guide to Awakening, 2016.
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Ik wil voor Simsara diverse vipassanagroepen 
bezoeken en meedoen aan hun reguliere 
meditatiebijeenkomst. Ik ben erg benieuwd naar de 
rijkheid in vorm en inhoud die ik verwacht tegen te 
komen. Wie weet kunnen we van elkaar leren? En 
meer verbinding met elkaar ervaren? Vandaag mijn 1e 
bezoek: aan Vipassana Meditatie Breda.

Op zondagochtend 1 maart word ik door begeleidster Aukje Rood 
welkom geheten in de ruime en lichte zolderverdieping van een 
oude burgemeesterswoning in de Bredase binnenstad. Een zacht 
tapijt verwelkomt mijn voeten. In de hoek naast het raam staat 
een boeddhabeeld van een halve meter hoog. Langzamerhand 
druppelen anderen, meest vrouwen, binnen. We beginnen met 
thee, koffie en het uitwisselen van de gebeurtenissen van het 
leven. Er is een sfeer van openheid en vertrouwen merk ik.

Om 9.30 starten we in een kring met lichte yoga. Aukje, die ook 
yogadocent is, neemt ons rustig mee in verschillende bewegingen 
en nodigt ons uit daarvan mindfull gewaar te zijn. Eén oefening 
springt er bij mij uit: Aukje vraagt ons een schouder naar het oor 
op te trekken en deze weer heel langzaam omlaag te laten komen. 
En wanneer je denkt dat deze laag is vraagt ze om denkbeeldig 
de schouder van binnen nog meer te laten dalen alsof je een trap 
afgaat.

‘Werkt dat?’ ga ik bij mezelf na. Ik ga nog preciezer observeren 
wat er in die schouder gebeurt. Ik merk dat door deze en andere 
oefeningen mijn concentratie toeneemt en er meer geestelijke 
kalmte ontstaat.

De yoga gaat over in zitmeditatie. Er is niet veel begeleiding. 
Waarschijnlijk ook niet nodig voor deze ervaren groep. Af en 
toe herinnert Aukje ons eraan dat we de beweging van de adem 
kunnen volgen en de ervaring in onszelf kunnen benoemen. 
Methodes die klassiek zijn in de Mahasi-vipassana. Vervolgens 
is er loopmeditatie, met 1 keer een wisseling waarbij Aukje ons 
vraagt de aandacht nu meer te richten op het optillen, bewegen 
en neerzetten van de voet. 

Dan een dhammatalk. Het thema is ‘verbinding met jezelf’. Goed 
voorbereid door Aukje en met allerlei voorbeelden over het 
belang van verbinding ervaren met jezelf en over hoe vipassana 
hierbij helpt. Aan het eind draagt ze een gedicht van Jeff Forster 
voor, met als titel ‘Nooit alleen’. We eindigen metDaarna 
een ontspannen nabespreking, waarin de meeste yogi’s hun 
ervaringen delen of vragen stellen.

 “We gunnen dit de mensen hier” 

Na afloop vertelt Aukje me dat de invloeden voor haar 
bijeenkomsten uit allerlei richtingen komen, maar dat het 
benoemen voor haar de basis is. Wanneer we het hebben over 
het doel van Vipassana Breda, zeggen zowel Aukje als Bart 
(bestuurslid) ‘dat we dit de mensen hier gunnen. We gunnen 
het ze om in aanraking te komen met het boeddhistisch ‘ 
gedachtegoed’. Een mooie afsluiting. Fijn om een kijkje te hebben 
mogen nemen in de keuken van Vipassana Meditatie Breda!

  

 Op bezoek bij:

 Vipassana 
Meditatie 
Breda Mari den Hartog
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Hoe werkt het bij Vipassana Meditatie Breda?

Je kunt deelnemen aan 1 van de 2 jaargroepen. Deze bestaan 
meestal uit zo’n 12 personen die 13 keer per jaar, om de 3 weken 
bij elkaar komen, inclusief stiltewandelingen, buiten mediteren 
en een themadag. De ene groep op de vrijdagavond en de andere 
op de zondagochtend. Ingrid Dassen en Aukje Rood begeleiden 
deze groepen afwisselend. Mis je een keer dan kun je bij de 
andere groep inhalen. Ieder jaar heeft een thema, dit jaar is dat 
‘verbinding’. 

In 2000 is Vipassana meditatie in Breda opgezet door 
stiltecentrum Ceres met ondersteuning van Frits Koster. 
Acht jaar geleden werd de groep een stichting, bestaande uit 
deelnemers uit de meditatiegroepen. Twee keer in het seizoen is 
er een introductiecursus van 5 bijeenkomsten.

Aukje en Ingrid maken samen met Doshin Houtman en Coby van 
Herk deel uit van wat Aukje gekscherend de ‘Brabantse groep’ 
vormt: een groep waarin ze elkaars persoonlijke pad bespreken 
en naar wens onderwerpen die betrekking hebben op het 
begeleiden van de meditatiegroepen.

Aukje zit ook in een vipassana-intervisiegroepje met Marianne 
van Lobberegt en mijzelf.

Meer info: www.vipassanabreda.nl 

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

Nooit alleen 

 Ik dook in de oceaan van mijn eigen eenzaamheid 

 En daar vond ik de eenzaamheid van alle wezens 

 Zoveel kloppende harten die verlangden om weer  
 contact te maken 

 Omdat ze dachten dat ze afgescheiden waren van de  
 bron. 

 Ik voelde hoe verdrietig en leuk dat is 

 En plotseling was de eenzaamheid verdwenen 

 En kwam er een vreugdevolle impuls voor in de plaats 

 Om dieper te duiken, 

 Alleen. 

 Jeff Forster 
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Retraite agenda

Weekretraites

afhankelijk van actuele richtlijnen zijn er nogal wat veranderingen 

in deze planning en worden veel retrtaites geannuleerd. e-mail de 

contactpersoon of kijk op www.simsara.nl
...............................................................................................................................................

dinsdag, 19 mei, 2020 --- zondag, 24 mei, 2020 

De Weijst (Handel) in Noord-Brabant.
SIM-retraite Milde Aandacht 
Milde aandacht is aandacht met de bereidheid je open te stellen voor wat je 
ervaart, wetend wat je ervaart zonder die ervaring te willen veranderen. Milde 
aandacht betekent een niet-afwijzende aandachtigheid.
Begeleiding: Ria Kea en Riët Aarsse 
Contact: info@riakea.nl 
...............................................................................................................................................

zondag, 24 mei, 2020 --- zaterdag, 30 mei, 2020 

Nijmegen | Cityretreat met Zr. Viranani 
Graag nodigen we jullie uit voor een cityretreat met Zuster Virañani. In deze 
retraite is er de gelegenheid om zowel vipassana- als mettameditatie te 
beoefenen.
Beide helpen ons om enerzijds de hart-geest te zuiveren en anderzijds met een 
houding van mildheid en wijsheid in het leven te staan. De retraite beoogt een 
brug te zijn tussen de formele meditatie en het dagelijks leven.
Begeleiding: Zuster Virañani 
Contact: meditatiedag@vipassananijmegen.nl 
............................................................................................................................................... 

donderdag, 25 juni, 2020 --- zondag, 28 juni, 2020 

Castricum | Out of the box, terug naar jeZELF 
Door Vipassana, psychologie en healing.
Heb je het gevoel dat je niet aan jezelf toekomt? Dat je niet echt diep tot rust 
komt? Misschien heb je het gevoel dat je iets belangrijks mist en twijfel je over 
de zin van je leven? Wil je verbinding met je innerlijk verdiepen?
Dan is deze retraite voor jou!
Groepsaccomodatie ZeeVELD geschikt voor de 1,5 meter economie!
Begeleiding: Marnix van Rossum 
Contact: info@outoftheboxintoyourcentre.com
...............................................................................................................................................

Online activiteiten 

Meditatie voor iedereen

Dagelijks live meditaties op: www.30Now.nl
Ervaar de kracht van meditatie met het 30 Dagen programma, 30 verdiepende 
Hartmeditaties, of neem deel aan de Live Meditaties en Lezingen van meer dan 
30 begeleiders

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

zondag, 19 april, 2020 --- vrijdag, 24 april, 2020 

Online retreat via Zoom
Satipatthana Sutta Online 

The Four Foundations of Mindfulness
This online Bodhi College retreat will explore the Four Foundations of 
Mindfulness, as taught in the Satipatthana discourse given by the Buddha. It 
is a profound teaching that encourages us to place the path of freedom and 
compassion in the classroom of our lives, nurturing a heart that is receptive and 
unshakeable.
Begeleiding: Jake Dartington en John Peacock 
Contact: director@bodhi-college.org 

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

vrijdag, 1 mei, 2020 --- vrijdag, 19 juni, 2020 

Online introductie cursus Insight Dialogue 

Op 1 mei start de eerste online introductiecursus Insight Dialogue (ID) in het 
Nederlands. Insight Dialogue is een vorm van meditatie-in-interactie. Door te 
mediteren terwijl we in interactie zijn met anderen wordt het makkelijker om 
opmerkzaam te zijn in het leven van alledag. Ook ontwikkelen zich allerlei 
inzichten die vreugde, verdieping en bevrijding kunnen brengen.
Begeleiding: Riët Aarsse, Marieke Duijvestijn, Nynke Humalda. De begeleiders 
zijn facilitators Insight Dialogue en onderdeel van het teacher development 
cohort van de Insight Dialogue Community (zie metta.org). 
Contact: NLinsightdialogue@gmail.com
...............................................................................................................................................
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vrijdag, 26 juni, 2020 --- dinsdag, 30 juni, 2020 

Loenen
SIM-retraite: Samen Ontwaken: Vrijheid in Dialoog 
Insight Dialogue retraite
Mensen zijn sociale wezens die elkaar nodig hebben. Veel van ons geluk hebben 
we te danken aan anderen. Maar ook veel van ons lijden heeft relationele 
oorzaken. Hoe zou het zijn om meer innerlijke rust en vrijheid te ervaren tijdens 
het samenzijn? Vooral bij mensen bij wie dat moeilijk is? Gezamenlijk zullen 
we reflecteren op deze vragen en daarbij te rade gaan bij de lessen van de 
Boeddha.... Begeleiding: Bart van Melik Contact: dutch.idretreat@gmail.com 
...............................................................................................................................................

zaterdag, 4 juli, 2020 --- donderdag, 9 juli, 2020 

Handel (Noord Brabant)
SIM-Vipassanaretraite (5 etmalen) 
Een open, ontspannen en nieuwsgierige houding voor het ontwikkelen van 
inzicht Van zaterdag 4 juli tot en met donderdag 9 juli 2020 zal er een intensieve 
inzichtmeditatie-retraite worden gehouden te Handel. We maken gebruik van het 
oude klooster, een prachtige, meditatieve plek in Noord-Brabant. Zeer geschikt 
voor retraites.
Centraal in deze week staat het ontwikkelen van opmerkzaamheid of 
mindfulness, het leren observeren wat er hier en nu gebeurt.
Begeleiding: Joost van den Heuvel Rijnders 
Contact: joost@inzichtmeditatie.com 
...............................................................................................................................................

maandag, 6 juli, 2020 --- zaterdag, 11 juli, 2020 

Naarden | Het Idee Van Een Zelf 
Binnen het Boeddhisme zijn er verschillende manieren om tegen het mens zijn 
aan te kijken, waarbij er altijd een onderscheid wordt gemaakt tussen lichaam 
en geest.
De meest bekende indeling is waarschijnlijk die in Nāma en Rūpa. Waarbij 
Nāma, geest of bewustzijn is. En Rūpa, lichaam of vorm. Een andere indeling is 
die in vijf Khandha’s (letterlijk: ‘vijf hopen’) of de vijf groepen van...
Begeleiding: Inez Roelofs en Michael verlouw 
Contact: info@sanghametta.nl 
...............................................................................................................................................

zondag, 12 juli, 2020 --- vrijdag, 17 juli, 2020 

Naarden | Helder Bewustzijn 
Het thema van deze retraite is Helder bewustzijn. Ja, wie wil dit nu niet? Wat 
is dat en hoe kunnen we dat ontwikkelen? Helder bewust zijn houdt in dat 
je op het moment aanwezig bent bij dat wat er is. En dat je op tijd aanwezig 
erbij bent zodat je niet verdwaalt raakt in allerlei associaties die de helderheid 
belemmeren. Je ontwikkelt helder bewustzijn door het beoefenen van 
opmerkzaamheid,... Begeleiding: Peter Baert en Nynke Humalda 
Contact: retraites@sanghametta.nl 
...............................................................................................................................................

zaterdag, 18 juli, 2020 --- donderdag, 23 juli, 2020 

Naarden | Hartmeditaties, Brahmavihara retraite
Brahmavihara’s. Voor ons misschien een vreemd begrip, maar in feite een 
aloude werkelijkheid. nl. het vermogen van een mens om lief te hebben. Wat wil 
je nog meer? In onze tijd misschien té groot, té uitdrukkelijk, té veel? Het lijkt 
absurd in een wereld vol met geweld, oneerlijkheid, bedrog en brutaliteit. De 
Boeddha kondigt de brahmavihara’s aan als zijnskwaliteiten, klassa A, niet zo 
maar... Begeleiding: Jotika Hermsen en Peter Baert 
Contact: retraites@sanghametta.nl 
...............................................................................................................................................

zaterdag, 1 augustus, 2020 --- vrijdag, 7 augustus, 2020 

Tilburg | Dicht bij huis blijven. 
Stadsretraite
Waarom begint Boeddha zijn aanwijzingen om aandachtig te zijn zo uitgebreid 
met het lichaam? Omdat we ons ware thuis, lichaam-geest, niet echt kennen. 
De geest is vaak afwezig en “zwerft“ elders rond. Dat is vragen om ongelukken. 
Voor we het weten zijn we ergens verstrikt. Daarom oefenen we om steeds de 
aandacht, de geest, naar het lichaam te brengen. Ervaar hoe het leven zich daar 
afspeelt.... Begeleiding: Doshin Houtman 
Contact: info@inzichtenbevrijding.nl 

zondag, 9 augustus, 2020 --- zondag, 16 augustus, 2020 

Hoorn - Terschelling
SIM-retraite: De natuur als mijn meditatieleraar 
Vipassana Meditatie Retraite
In deze retraite speelt het contact met de natuur een belangrijke rol in 
het meditatieproces. We willen nagaan in hoeverre we de natuur als onze 
meditatieleraar kunnen gaan ervaren om zo tot een verdiepend effect van ons 
meditatieproces te komen.
Begeleiding: Dingeman Boot 
Contact: mvanpuffelen@planet.nl 
............................................................................................................................................... 

zondag, 9 augustus, 2020 --- vrijdag, 14 augustus, 2020 

Loenen | SIM-retreat: Engaging Fully and Wisely 
An Insight Dialogue Retreat and optional ‘sharing ID’ days
Insight Dialogue brings the Buddha’s teachings to life relationally in the body 
and heart as intuitive wisdom. Cultivating awareness of the habitual tensions 
that maintain suffering and learning new pathways of release establish us freshly 
in the present moment. Returning to loving presence is a source of strength and 
recovery in the midst of life’s challenges. It allows us to see clearly and...
Begeleiding: Phyllis Hicks and Bart van Melik 
Contact: dutch.idretreat@gmail.com 
...............................................................................................................................................

maandag, 24 augustus, 2020 --- zondag, 30 augustus, 2020 

Waldhaus am Laacher See, 56645 Nickenich
Belichaamde aandacht 
Vipassana retraite
Belichaamde aandacht is het hart van de oefening. Tijdens formeel zitten en 
dagelijkse activiteiten worden we uitgenodigd om ons bewust te zijn van de 
zintuiglijke gewaarwordingen in het lichaam. Hierdoor worden we ons ook 
bewust van de veranderende bewegingen in de geest. Door meer vertrouwd te 
raken met het proces van lichaam en geest ontdekken we waar de geest vrij is en 
waar hij verstrikt... Begeleiding: Doshin Houtman 
Contact: info@buddhismus-im-westen.de 
...............................................................................................................................................

zondag, 11 oktober, 2020 --- vrijdag, 16 oktober, 2020 

De Glind (bij Amersfoort) | SIM-Vipassanaretraite 
Ontwikkelen van milde aandacht
Meditatie betekent aandachtig zijn, weten wat je ervaart zonder die ervaring 
te veranderen. Het betekent ook de bereidheid om je open te stellen voor wat 
je ervaart, en ontvankelijk en mild te zijn. Je krijgt zicht op de onderliggende 
reactiepatronen van de geest, of er voorkeur is, of weerstand, of ‘absent mind’. 
En zo kom je in contact met het proces van de aard van ervaringen, die...
Begeleiding: Ria Kea en Chris Grijns Contact: info@riakea.nl 
...............................................................................................................................................

donderdag, 29 oktober, 2020 --- zondag, 1 november, 2020 

Naarden | Vrouwen die regie nemen 
Vipassana en Insight dialogue
In deze retraite vragen wij ons af…Ook in relaties?
Welke vreugde en pijn kennen we in relaties en hoe kan onvoorwaardelijke 
liefde onze inspiratiebron zijn en helpen om regie te nemen?
Van overbelasting, naar balans, inspiratie en wijsheid. Vaak doen we als vrouwen 
1001 dingen achter elkaar. In betaald werk, onbetaald werk, gezin, familie en 
mantelzorg, noem maar op! Hoe kan regie...
Begeleiding: Inez Roelofs en Nynke Humalda 
Contact: retraites@sanghametta.nl 
...............................................................................................................................................

dinsdag, 17 november, 2020 --- zondag, 22 november, 2020 

Loenen
SIM-retreat: Mindfulness of Feeling Tone (vedana) 
Bringing mindfulness to how it feels
During this retreat we would like to explore mindfulness of the feeling tones, 
which is the second foundation of the practice of mindulness. First we will try 
to present the different aspects of mindfulness. Secondly we will define feeling 
tones and thirdly how to be mindful of them. The Pali term vedana refers to the 
affective tone of experience. (more in Extra informatie)
Begeleiding: Martine Batchelor and Bernat Font 
Contact: hansgijsen@msn.com 

>>
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donderdag, 19 november, 2020 --- zondag, 22 

november, 2020 

Velp Grave | Vierdaagse Vipassana 
retraite voor vrouwen 
Vipassana en compassie/ er zijn nog enkele 
plaatsen beschikbaar
Vipassana en de vier levensvrienden: Liefdevolle 
vriendelijkheid, compassie, medevreugde en 
gelijkmoedigheid.
In deze vierdaagse retraite in het mooie klooster 
te Velp gaan we samen de stilte in en het thema 
van compassie uitdiepen. Er is een uur Kashmir 
Yoga les in de ochtend. We praktiseren de zit- en 
loopmeditatie en in de avond is er een Dhamma 
lezing. Begeleiding: Gabrielle Bruhn / gabi1404@
hotmail.com 
................................................................................................ 

maandag 7 december - maandag, 14 december, 2020 

Steyl (L) | Winterretraite 
Verstillen; ruimte brengen in 
lichaam, hart en geest. 

Waarom begint Boeddha zijn aanwijzingen om 
aandachtig te zijn zo uitgebreid met het lichaam? 
Omdat we ons ware thuis, lichaam-geest, niet echt 
kennen. De geest is vaak afwezig en “zwerft“ elders 
rond. Dat is vragen om ongelukken. Voor we het 
weten zijn we ergens verstrikt. Daarom oefenen we 
om steeds de aandacht, de geest, naar het lichaam 
te brengen. Ervaar hoe het leven zich daar afspeelt....
Begeleiding: Doshin Houtman 
Contact: info@inzichtenbevrijding.nl 
................................................................................................

zondag, 27 december - donderdag, 31 december, 2020 

Denekamp | Ontladen en opladen 

Vipassana Retraite 27 december – 31 december 
15.00 (4 etmalen)
Direct na de kerstdagen zoeken we de stilte op 
en komen weer bij onszelf. Tijd om te ontladen en 
het kalenderjaar mindful af te sluiten. Tevens een 
tijd om te openen voor het hier en nu en met een 
milde aandacht weer op te laden. We mediteren 
volgens een schema met stille en begeleide zit- en 
loopmeditaties, kortere periodes van vrije meditatie, 
lichte yoga-oefeningen en er is dagelijks een...
Begeleiding: Joost van den Heuvel Rijnders 
Contact: joost@inzichtmeditatie.com

Langere retraites

vrijdag, 5 juni, 2020 --- zondag, 14 juni, 2020 

Roseburg - Duitsland | Buddhist 
Vipassana Meditation Retreat 
Negendaagse stilteretraite
Deze intensieve vipassana stilteretraite is 
zowel geschikt voor beginners als voor ervaren 
mediterenden. Steve en Rosemary Weissman 
bieden een veelheid aan meditatietechnieken aan 
voor het ontwikkelen van compassie, liefdevolle 
vriendelijkheid en wijsheid.
Er is een wachtlijst voor de retraite vanaf 5 juni. Op 
19 juni begint een nieuwe retraite op deze locatie. 
Je kunt je daar nog wel... Begeleiding: Steve en 
Rosemary Weissman 
Contact: kiers.dens@hetnet.nl 
................................................................................................

vrijdag, 19 juni, 2020 --- zondag, 28 juni, 2020 

Nickenich, Duitsland | Buddhist 
Vipassana Meditation Retreat 2 
Negendaagse stilteretraite
Deze intensieve vipassana stilteretraite is 
zowel geschikt voor beginners als voor ervaren 
mediterenden. Steve en Rosemary Weissman 
bieden een veelheid aan meditatietechnieken aan 
voor het ontwikkelen van compassie, liefdevolle 
vriendelijkheid en wijsheid. Begeleiding: Steve en 
Rosemary Weissman 
Contact: kiers.dens@hetnet.nl 
................................................................................................

dinsdag, 21 juli, 2020 --- woensdag, 29 juli, 2020 

Steyl (L)
Terug naar de basis: “Wat gebeurt er 
aan de zintuigpoorten?” 
Zomerretraite
Waarom begint Boeddha zijn aanwijzingen om 
aandachtig te zijn zo uitgebreid met het lichaam? 
Omdat we ons ware thuis, lichaam-geest, niet echt 
kennen. De geest is vaak afwezig en “zwerft“ elders 
rond. Dat is vragen om ongelukken. Voor we het 
weten zijn we ergens verstrikt. Daarom oefenen we 
om steeds de aandacht, de geest, naar het lichaam 
te brengen. Ervaar hoe het leven zich daar afspeelt....
Begeleiding: Doshin Houtman 
Contact: info@inzichtenbevrijding.nl 
................................................................................................

woe 29 juli -- zaterdag, 8 augustus, 2020 

Sonsbeck
Zomerretraite van SIM en Vipassana.
nu (10 etmalen) 
Samen op weg, samen ontwaken
Van woensdag 29 juli t/m zaterdag 8 augustus zal er 
een tien etmalen durende retraite worden gehouden 
in de Pauenhof (Duitsland). Dit is een prachtige 
locatie in Sonsbeck, 70 km over de grens bij 
Nijmegen, met een tuin vol boeddhabeelden. Zeer 
geschikt voor een langere zomerretraite. We bieden 
een carpoolmogelijkheid aan vanaf enkele stations 
in Nederland.
Begeleiding: Ria Kea, Ank Schravendeel, Bart van 
Melik, Joost van den Heuvel Rijnders 
Contact: saskia.retraite@gmail.com 
................................................................................................

maandag, 17 augustus - maandag, 31 augustus, 2020 

Fara Sabina - Monte Libretti (Rome)
Vipassana Intensive @ Fara Sabina 
(Italy) 2020 | Liberating Insight

Surrounded by the beautiful hills of Fara Sabina, 
hosted by the Monastery of Clarisse we investigate 
the habits of the mind and of the heart. If we clearly 
observe the processes pertaining to body and mind, 
we can detach, let go, and allow for greater freedom, 
wisdom and compassion to arise. The retreat can 
be attended for 7 and 14 days. Begeleiding: Henk 
Barendregt, Mirjam Hartkamp, Antonino Raffone 
Contact: mhartkamp@gmail.com 
................................................................................................

zat 5 september --- vrijdag, 18 september, 2020 

Naarden | Herfstretraite met 
Broeder Dassana, Vipassana
 
Deelnemers van alle niveaus waarderen de enorme 
kennis en de doorleefdheid van deze kennis die 
Broeder Dassana gebruikt in zijn overdracht. 
Natuurlijk komen alle onderwerpen uit de 
Satipatthana aan de orde en hij gebruikt deze ook 
in de begeleiding tijdens de interviews. Wat zijn je 
ervaringen met ‘lichaam’, welke met ‘voelen’, welke 
met ‘geest’ en welke met de ‘fenomenen van de 
geest’. Een...
Begeleiding: Brother Dassana
................................................................................................

dinsdag, 21 juli, 2020 --- woensdag, 29 juli, 2020 

Steyl (L)
Terug naar de basis: “Wat gebeurt er 
aan de zintuigpoorten?” 
Zomerretraite
Waarom begint Boeddha zijn aanwijzingen om 
aandachtig te zijn zo uitgebreid met het lichaam? 
Omdat we ons ware thuis, lichaam-geest, niet echt 
kennen. De geest is vaak afwezig en “zwerft“ elders 
rond. Dat is vragen om ongelukken. Voor we het 
weten zijn we ergens verstrikt. Daarom oefenen we 
om steeds de aandacht, de geest, naar het lichaam 
te brengen. Ervaar hoe het leven zich daar afspeelt....
Begeleiding: Doshin Houtman 
Contact: info@inzichtenbevrijding.nl 
................................................................................................
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Arnhem Insight Dialogue oefengroep 
Marijke de Koning
+31 6 387 510 08 info@marijkedekoning.nl
................................................................................................

Bodegraven Franciscushof 28, 2411 DC | Ellen de 
Jong, 0172 613156, ellencdejong9@gmail.com
................................................................................................

Breda Stichting Vipassana Meditatie Breda 
Ceresstraat 29,4811 CC, info@vipassanabreda.nl 
www.vipassanameditatiebreda.nl
................................................................................................

Castricum Dorpshuis De Kern
Overtoom 15 Anneke Breedveld en/of Doeschka 
Ferkenius, 0251 658851/0251 658859 
breedan7@xs4all.nl https://vipassanacastricum.com
................................................................................................

Culemborg Marianne van Lobberegt: 06-44862734 
/ m.v.lobberegt@hetnet.nl - Mari den Hartog, 06-
16544502, mari.den.hartog@online.nl 
www.vipassanaculemborg.nl
................................................................................................

Dedemsvaart 
Adelaarsweg 69 , Emiel Smulders, 0523-612821, 
art-aware@planet.nl, home.kpn.nl/smuld220/h-
meditatie.htm
................................................................................................

Delft Andere blik
Vlinderweg 2 , 2623 AX Delft
Jacqueline Straus, 06 300 31 309, 
j.straus@andereblik.nl, www.andereblik.nl
................................................................................................

Den Bosch Inéz Roelofs Vivaldistraat 50,
06 46496615 inez.roelofs@gmail.com 
www.vipassanameditatiedenbosch.net

Insight Dialogue, Inéz Roelofs
insightdialoguedb@gmail.com 
https://vipassanameditatiedenbosch.net/aanbod/
................................................................................................

Deventer Boeddhistisch Centrum Deventer 
Raamstraat 59, P.A. Rijken, 06 2186 76 20 
bcdhetpakhuis@gmail.com
http://m.bcdhetpakhuis.nl/
................................................................................................

Enschede Ruimte voor Balans | Stroinksbleekweg 
18, 7523 CA Joost van den Heuvel Rijnders, 
053-4785970 of 06-11318224
joost@inzichtmeditatie.com, www.joost-meditatie.nl
...............................................................................................

Enschede Stichting Inzichtmeditatie Twente (SIT)
Stroinksbleekweg 18, 7523 CA Enschede | 
Marian Rupert, insightdialgouetwente@gmail.com 
06 57341519 www.inzichtmeditatie.com
...............................................................................................

Gasselternijveen Centrum Samavihara, Hoofdstraat 
84, René Stahn, 0599-512075, rene@samavihara.nl, 
www.samavihara.nl
...............................................................................................

Groningen Vipassana Meditatiecentrum Groningen
Kamerlingh Onnesstraat 71, 06 441 438 28, info@
vipassana-groningen.nl,  
www.vipassana-groningen.nl

Groningen Insight Dialogue Marieke Duijvestijn, 06 
42 45 69 75, insightdialoguegroningen@gmail.com, 
www.vipassana-groningen.nl

Haarlem Vipassana Haarlem, Nieuwe Gracht 86 
zwart & Zoetestraat 5, 2011 PP Haarlem 

Amersfoort, Paul Boersma
info@inzichtmeditatieamersfoort.nl
www.inzichtmeditatieamersfoort.nl
...............................................................................................

Amsterdam | Dhammadipa Meditatie Centrum
St. Pieterpoortsteeg 29-I, 1012 HM Amsterdam
www.dhammadipa.nl

Amsterdam de Pijp 1e Jan vd Heijdenstraat 112 hs, 
1072 VB Amsterdam | www.riakea.nl

Amsterdam Insight Dialogue 
Riët Aarsse 06 45080579
www.amsterdaminzichtmeditatie.nl 
info@amsterdaminzichtmeditatie.nl 

Amsterdam Wat Buddhavihara
Wat Buddhavihara Amsterdam Leeghwaterpark 7 
1445 RA Purmerend
0299 774 304 www.watbuddhavihara.nl

Arnhem Henk Barendregt, Yogahouse 
Putstraat 11, 6822 BE Arnhem | Djana Mileta, 
06-42765353 djana@yogahouse.nl 
www.yogahouse.nl

Centra Ted van der Meij, 023-2026769 
info@vipassanahaarlem.nl www.vipassanahaarlem.nl
...............................................................................................

Heino Meditatiegroep Heino
RK Dalton basisschool “De Dolfijn”
Grote Beukelaer 2, Pieter Korsuize, 06-42693197
meditatiegroepheino@gmail.com
...............................................................................................

Hoorn Vipassana Hoorn, Gravenstraat 16 Hoorn
Annelies Haring / René Renckens, 0229 213640 – 06 
23 28 27 90, vipassana.hoorn@gmail.com, 
www.vipassanahoorn.nl
...............................................................................................

Leeuwarden Dharmahuis, Tuinen 15, 8911 KB, 
Leeuwarden, welkom@ankschravendeel.nl
...............................................................................................

Leiden Vipassana Meditatie Leiden, Nynke Humalda, 
0715 769581, vipassanameditatieleiden@gmail.com | 
www.vipassanameditatieleiden.nl

Leiden Insight Dialogue 
Nynke Humalda, insightdialogueleiden@gmail.com

Leiden Oegstgeest | Stichting Khanti
Geverstraat 48, Oegstgeest. Gertrude Krayenbosch
06 4258 06 07 mettameditatie@gmail.com
www.mettameditatie.nl
...............................................................................................

Naarden Stichting Sangha Metta, Meentweg 9, 1411 
GR Naarden. Chris van der Velden, 06-41365516 
retraites@sanghametta.nl, www.sanghametta.nl
...............................................................................................

Nijmegen Marij Geurts 
Wisselende locaties o.a. Jewel Heart
Hatertseveldweg 284, 6532 XX, Nijmegen
Marij Geurts , 06 2069 96 76 info@marijgeurts.nl
www.marijgeurts.nl

Nijmegen Insight Dialogue, Judith Oostveen, 
idnijmegen@gmail.com
...............................................................................................

Rotterdam Stichting Vipassana Meditatie
Noordsingel 168, 3032 BK
Sirikit de Joode, 0623317487
info@vipassanarotterdam.nl
www.vipassanarotterdam.nl 

Rotterdam Meditatie Delfshaven de Heuvel,Grote 
kerkplein 5 Rotterdam Ingrid Dassen, 06-25012212, 
info@idassen.nl, www.idassen.nl

Rotterdam | Gimsel Academy Mariniersweg 9 
Coby van Herk en Marnix van Rossum
010 413 55 44 (Gimsel) of 0642673092 (Marnix)
info@gimselacademy.nl
www.gimselacademy.nl/cursussen/cursusaanbod-
beweging/ en www.mindfulness.in

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

Schijndel | Connie van den Akker
De Pegstukken 8, 073-6892254, info@in-balans-zijn.
nl, www.in-balans-zijn.nl
...............................................................................................

Tilburg | Stichting Aandachtsmeditatie Tilburg 
Poststraat 7-A, 5038 DG, Karin Doms en Peter 
Heuvelmans, 06 1588 1819 en 06-2854 9931 
sati-tilburg@live.nl, www.sati.nl
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BELGIË

Antwerpen, Inzichtsmeditatie Antwerpen
August Van Putlei 91, B-2150 Borsbeek 
Dona Rosseel, +32 (0)496-22 43 18, 
drosseel@yahoo.com

Antwerpen, Ehipassiko Boeddhistisch Centrum
Korte Altaarstraat 8, B-2018 Antwerpen
Paul van Hooydonck, +32 (0)3 271 18 08, 
paulvanhooydonck@hotmail.com
www.antwerpen-meditatie.be

Brussel, Dhammagroup Brussel
Hertoginstraat 2, B-1040 Brussel
Marie-Cécile Forget, +32 (0)2 734 11 28, info@
dhammagroupbrussels.be
www.dhammagroupbrussels.be

Gent, Mettamorfose, Berouw 26, B-9000 Gent
Linda van Neck, Robin de Vlieger, Heidi Clerhour
+32 (0) 485 316 110, +32 (0) 2 252 58 52, info@
mettamorfose.be 

IERLAND
‘Passaddhi’ Meditation Centre
Leitrim Beg, Adrigole, Beara, co. Cork
Marjó Oosterhoff tel. 00 353 27 60223
moosterhoff@eircom.net / www.vipassana.ie 

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

ENGELAND

Gaia House - West Ogwell, Newton Abbot, Devon 
TQ12 6EW, England
+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
Tel +49 (0)2636 3344
info@buddhismus-im-westen.de 
www.buddhismus-im-westen.de
..............................................................................................

SLOWAKIJE

Javorie Meditatie Centrum 
Informatie: www.javorie.com 
..............................................................................................

VERENIGDE STATEN

Insight Meditation Society
1230 Pleasant Street, Barre, MA 01005, USA
+1 (0)978 355-4378,  
Telephone hours: 10am-12noon; 3pm-5pm (except 
Tuesday and Sunday)
www.dharma.org

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

MYANMAR ( Birma)

Chanmyay Yeiktha Meditation Centre
Teacher: Ven. Sayadaw U Janaka, Meditation System: 
Mahasi Sayadaw method
55A Kaba Aye Pagoda Road, Mayangone PO, Yangon 
(Rangoon) 11061
+95 (0)1 661 479, 652 585, +95 (0)1 667 050

Mahasi Sasana Yeiktha Meditation Centre, 
Buddha Sasana Nuggaha Organisation
No 16, Sasana Yeiktha Road, Bahan, Yangon 
(Rangoon) 11201
+95 (0)1 541 971, 552 501, +95 (0)1 289 960, 289 961

Saddhamma Ransi Meditation Centre,
Teacher: Ven. Sayadaw U Kundala, Meditation 
System: Mahasi Sayadaw method
7 Zeyar Khaymar Road, 8th mile, Mayangone, Yangon 
(Rangoon)

Panditarama Meditation Centre (Shwe Taung Gon 
Sasana Yeiktha)
Teacher: Ven. Sayadaw U Pandita, Meditation 
System: Mahasi Sayadaw method
80-A Than Lwin Road, Shwegondine P.O., Bahan, 
Yangon (Rangoon)
+95 (0)1 535 448, 705 525, +95 (0)1 527 171
www.panditarama.net

colofon

simsara
Schrijf mee ...
Uw bijdragen zijn van harte welkom!

Dit geldt ook voor aanpassingen op het 
overzicht van vipassana-activiteiten zoals die in 
dit nummer vermeld staan.
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Donaties
Suggestie: € 10,00 per jaar. 
Op Triodos IBAN NL72 TRIO 0338 469 087
t.n.v. Stichting Inzichts Meditatie, Ezinge  
Met als opmerking: “Donatie” en uw naam en 
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Tilburg | Sangha Inzicht&Bevrijding 
Dragonstraat 11-13, 5044 HR Tilburg 
Yvonne Molenaar, 06-28042930, 
info@inzichtenbevrijding.nl 
www.inzichtenbevrijding.nl
...............................................................................................

Utrecht | Vipassana Utrecht 
Werfkelder, Oudegracht 328 Utrecht. 
Henk van Voorst: hvanvoorst@casema.nl 
06-51542526 
Aad Verboom ad.verboom@gmail.com 0343 411045

Utrecht | Kapelstraat 24, 3572 CM, Crina van Belzen, 
030-2732630

Utrecht | Insight Dialogue
insightdialogueutrecht@gmail.com
...............................................................................................

Zwolle | “Pannananda” 
Hoefslagmate 44, 8014 HG Zwolle 
Dingeman Boot, 038-4656653, dingeman@
pannananda.nl www.pannananda.nl

Zwolle | Stichting Vipassana Meditatie 
Gerard Scheffers 
info@vipassanameditatiezwolle.nl | www.
vipassanameditatiezwolle.nl

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

ONLINE 

Bright Dharma
Marjolein Janssen, 06 17 74 99 02
info@brightdharma.nl - www.brightdharma.nl

www.30Now.nl
30 leraren, 30 dagen online met live meditaties


