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stille dageraad
kwam zacht binnen en plots werd

de kamer verlicht

DJANA MILETA

SIMSARA MEI 2021

Redactioneel
In dit meinummer zijn maar liefst drie artikelen gewijd 
aan het thema metta. Elk benadert de liefdevolle 
vriendelijkheid op zijn eigen manier. Zuster Virañani 
benadrukt in het interview van Mari hoe belangrijk het 
uitstralen van metta is. Bekend en onbekend, dichtbij 
en ver weg,  mogen ze allen gelukkig zijn. 

In het artikel Wanhoop niet( van J. Kornfield) wordt 
erop gewezen dat wij allemaal kunnen bijdragen aan de 
geestelijke gezondheid van de wereld. 

Hans Gijsen laat zien in het artikel Vergeving dat 
vergeving ons helpt te helen door oude pijn los te laten 
en liefde te ontwikkelen. De illustratie op pagina 6 
is eigenlijk van toepassing op alle drie artikelen: een 
vogel die de wereld omarmt.

Een mooi citaat uit het interview van Hans met 
Dingeman Boot: Ik wil delen wat waardevol is, waar 
je gelukkiger van kunt worden, waardoor liefde kan 
loskomen.
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Misschien hoor je dit en word je bang dat 
je overweldigd wordt. Maar wij kunnen 
allemaal bijdragen aan de geestelijke 
gezondheid van de wereld. Als we 
dat doen, ontdekken we de rol van de 
bodhisattva.

Bodhisattva is het Sanskriet woord voor 
een wezen dat zich wijdt aan ontwaken 
(verlichting) en handelen voor het welzijn 
van alles wat leeft. Wat de bodhisattva 
doet, is een zeer radicale, krachtige 
boeddhistische oefening. Radicaal, omdat 
die stelt dat vervulling van ons geluk 
komt door het dienen van het welzijn 
van anderen, naast dat van onszelf. Ons 
hoogste geluk is verbonden met het 
welbevinden van anderen.

Velen van ons worstelen met onze reactie op het 
lijden van het land en de wereld. Wat kunnen we 
doen als we worden geconfronteerd met armoede, 
ziekte, oorlog, onrecht en verwoesting van het 
milieu? Onder de stortvloed van nieuws vervallen we 
makkelijk in wanhoop, cynisme of ongevoeligheid. De 
boeddhistische benadering van dit collectieve lijden 
is: je ernaartoe wenden. We begrijpen dat waarachtig 
geluk en zingeving ontstaan als we iets aan het lijden 
doen. Hier leren we waarachtig medeleven en laten we 
ons moedige hart reageren. We overwinnen onze eigen 
wanhoop door anderen te helpen om die van hen te 
overwinnen

Het pad van de bodhisattva vormt een 
schrijnend contrast met het overmatige 
individualisme van onze cultuur. Alles 
van mij krijgt aandacht: mijn angsten, 
mijn geluk, mijn behoeften. We raken zo 
verstrikt in ons eigen gedoe dat we onze 
eigen groei in de weg staan.

Nadenken met de focus op jezelf kan een 
poosje waardevol zijn, maar daar willen 
we het niet bij laten. Therapeuten zeggen 
dat cliënten uiteindelijk schoon genoeg 
van hun eigen verhalen krijgen, en dat is 
eigenlijk een goed teken. Het betekent dat 
we de identificatie met ons persoonlijk 
lijden achter ons laten. We zijn klaar om 
te zorgen voor een wereld die groter is 
dan de onze.

Volgens alle wijsheidstradities kunnen 
mensen geen zingeving of geluk vinden in 
afzondering, maar wel in ruimhartigheid, 
liefde en begrip. De bodhisattva weet dit 
en verschijnt in duizend vormen, van 
zorgende grootmoeder tot wereldburger. 
Als mensen gaan mediteren, reciteren ze 
vaak de bodhisattva-gelofte, elk profijt 
van de beoefening mag aan anderen ten 
goede komen: “Er zijn talloze levende 

Wanhoop 
niet

Jack Kornfield / Vertaling: Titia de Graaf

Het originele artikel is te vinden op: 
https://jackkornfield.com/do-not-despair
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wezens; ik beloof ons allen bevrijding te brengen.” Net als bij 
de eed van Hippocrates, de gelofte die alle artsen afleggen om 
zieken te helpen, belooft de bodhisattva om het welzijn van 
iedereen te dienen.

Psychisch is dit een verbijsterende uitspraak. Betekent het 
dat ik zeven miljard mensen en biljoenen andere wezens ga 
redden? Hoe kan ik dat doen? Als we daaraan denken vanuit ons 
beperkte zelfgevoel, lijkt het onmogelijk. Maar als we er een 
intentie van het hart van maken, begrijpen we het. Het afleggen 
van zo’n gelofte is een richting, een heilig doel, een uitspraak 
van wijsheid, een aanbod, een zegen. De wereld, gezien door 
de ogen van de bodhisattva, heeft geen ‘ik en de ander’, alleen 
‘wij’. “We zijn niet gescheiden, we zijn onderling afhankelijk,” 
zei de Boeddha. Zelfs de meest onafhankelijke persoon was ooit 
een hulpeloze baby die door anderen werd verzorgd.
Bij elke ademhaling wisselen we kooldioxide en zuurstof uit 
met esdoorn en eik, kornoelje en sequoiabomen, de polsslag 
van onze biosfeer. Ons dagelijks voedsel brengt ons samen met 
het ritme van bijen, rupsen en wortelstokken; het verbindt ons 
lichaam met de gezamenlijke dans van talloze soorten planten 
en dieren.

Niets is afgescheiden. Bioloog Lewis Thomas legt uit: “De 
stuwende kracht in de natuur, op een planeet en met een 
biosfeer zoals deze, is samenwerking. Het meest inventieve, 
vernieuwende systeem in de natuur, en misschien het 
belangrijkste bij het vaststellen van de grote mijlpalen in 
de evolutie, is symbiose, dat is tot het uiterste doorgevoerd 
coöperatief gedrag.”

Tenzij we dit begrijpen, worden we heen en weer geslingerd 
tussen voor onszelf zorgen en de problemen van de wereld 
oplossen. “Ik sta ’s morgens op,” schreef essayist E.B. White, 
“in tweestrijd tussen de wens om de wereld te redden en de 
neiging om ervan te genieten.” Het herkennen van onderlinge 
afhankelijkheid helpt om dit dilemma op te lossen. Via 
meditatie ontdekken we dat het dualisme binnen - buiten vals 
is. Vandaar dat Gandhi, toen hij werd geprezen voor al zijn werk 
voor India, tegenwierp: “Ik doe dit niet voor India, maar voor 
mijzelf.”

We worden alleen maar beperkt door onze verbeelding. Ja, lijden 
zal er altijd zijn. Ja, hebzucht, angst en onwetendheid zullen 
onderdeel zijn van onze collectieve psyche. Maar dat is niet 
het eind van het verhaal. Er zijn wijze manieren om te leven. 
De moderne neurowetenschap laat zien dat wij verder kunnen 
komen dan de angstige reacties van het primitieve brein en dat 
we kunnen groeien in mindfulness en compassie. Een liefdevol 
gezin grootbrengen, gewetensvol zakendoen, stemmen winnen, 
in actie komen om onrecht te herstellen, dat alles draagt bij aan 
het weefsel van het geheel. Iedereen kan dat vermogen voelen. 
Wij mensen kunnen met meer compassie leven, met meer zorg 
voor elkaar. Er zijn wijze manieren van conflictoplossing die 
wachten op onze handen en harten.

vermijd het kwade, doe het goede, ontwikkel de geest  
dat is de boodschap van alle boeddha’s 

Uitnodiging voor alle begeleiders 
en bestuursleden van lokale 
sangha’s

Werkgroep

Ethiek 
In 2019 schreven Hans Gijsen, Riët 
Aarsse en Joost van den Heuvel Rijnders 
‘Handreiking Oefening in ethiek’. 
Theorie en praktijk van oefening in 
ethiek voor begeleiders in vipassanā- of 
inzichtmeditatiegemeenschappen’. De 
handreiking is met name geschreven voor 
meditatiebegeleiders en bestuursleden van 
lokale sangha’s en retraites. In 2019 hebben 
alle begeleiders en sangha organisatoren 
een conceptversie ontvangen en zijn er 3 
bijeenkomsten in het land geweest om met 
elkaar over ethiek in gesprek te gaan. Dat werd 
als heel nuttig, en ook verbindend, ervaren. 
De ontvangen feedback op de conceptversie is, 
met behulp van Chris Grijns, verwerkt tot een 
eindversie in december 2020.

Meer informatie en deelname: https://www.simsara.nl/ethiek



SIMsara Mei 2020| 5 

Vacature

Ben jij thuis in de werelden van online communicatie en inzichtmeditatie?  

De Stichting Inzichts Meditatie (SIM) creëert een nieuwe 
bestuursfunctie: Online Communicatie. De online-wereld heeft 
grote invloed op de wijze waarop wij bekendheid geven aan 
vipassana en de beoefening ervan ondersteunen. Ben jij thuis in 
de online-wereld? En beoefen je ook inzichtsmeditatie? Of ken je 
iemand anders voor wie dit geldt? Lees dan even verder.

Voor deze bestuursfunctie denken wij aan iemand met: 
• kennis van en ervaring met online informatietechnologie, (digitale) communicatie en social media; 
• en goede antenne voor (ontluikende) behoeften en wensen op dit gebied in de SIM-wereld;
• open minded en samenwerkingsgericht; 
• constructief kunnen meedenken over algemene bestuursaangelegenheden;  
• actief beoefenaar van inzichtsmeditatie;
• onderschrijft de vijf boeddhistische leefregels.

Werkzaamheden
De hoofdtaken van het bestuurslid Online Communicatie zijn:
het mede ontwikkelen van een online presentatie die de SIM-doelstellingen optimaal ondersteunt; 
het optreden als bestuurlijk aanspreekpunt voor onze vrijwilligers bij het onderhouden en verbeteren van 
de digitale communicatiemiddelen van de SIM.

Het bestuurslid heeft in zijn/haar functie contact met de webredactie, de webmaster, het hostingbedrijf 
en de social media redactie. Retraitebegeleiders en lokale meditatiecentra kunnen bij hem/haar terecht 
met vragen of wensen op het gebied van de digitale communicatie van de SIM.
Het SIM-bestuur vergadert circa zes keer per jaar, in de helft van de gevallen doen we dit online.

Vrijwilligerswerk
In principe worden alle werkzaamheden voor de SIM door vrijwilligers uitgevoerd. Dit geldt in ieder geval 
voor bestuursfuncties. Er is een onkostenvergoeding en de mogelijkheid om periodiek gratis een SIM-
retraite te volgen. 

Interesse? 
Neem dan contact op met Peter Nieuwenhuizen (SIM-voorzitter) 
voor een oriënterend gesprek. 

Zijn mailadres is: voorzitter@simsara.nl

Bestuurslid Online Communicatie
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Een van de eerste boeken die ik eind jaren ‘80 las 

over vipassana-meditatie was (is) van Stephen 

Levine: A Gradual Awakening (1e druk 1979). 

Stephen is een van de  westerse pioniers die zich 

verdiept hebben in vipassana-meditatie. 

Vergeving; 
een oefening in metta

Vanwege mijn werk in hospice De Liefde in Rotterdam ben ik 
onlangs in een leesgroep begonnen. Daarin bespreken we het 
boek van Frank Ostaseski: The Five Invitations; Discovering 
What Death Can Teach Us About Living Fully (1e druk 2017) (ook 
vertaald in het Nederlands: De vijf inzichten – Ontdek wat de 
dood ons kan leren over voluit in het leven staan). Frank droeg 
het boek o.a. op aan zijn hartsvriend Stephen Levine, die een 

van alles waarover je waakt, waak vooral over je hart, het is de bron van je leven. spreuken 4:23

Hans Gijsen

Illustratie: Siets Boersma
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jaar eerder gestorven was. Beiden hebben zich zeer intensief 
ingespannen om vanuit spiritualiteit - de boeddhistische in het 
bijzonder - om te gaan met de onvermijdelijkheid van de dood, 
het lijden, de vergankelijkheid en manieren om volledig te leven 
door het hart te openen.

Bij herlezing van het boek van Stephen kwam ik een meditatie-
oefening op liefdevolle vriendelijkheid (metta) tegen die in zijn 
beknoptheid grote gelijkenis vertoont met een hoofdstuk uit het 
boek van Frank. Beiden benaderen metta vanuit vergeving. 

Buddhaghosa’s metta-beoefening
Een van de meest gangbare metta-oefeningen die in vipassana-
retraites beoefend wordt, is geënt op de instructies van de 
monnik Buddhaghosa zoals omschreven in zijn werk de 
Visuddhimagga (het pad van zuivering). Je begint bij jezelf. Je 
gebruikt daarbij slogans zoals ‘(Mag) Moge ik gelukkig zijn en 
vrij van lijden; Moge ik vrij zijn van vijandigheid, leed en angst 
en gelukkig leven’. Vervolgens breid je dat uit naar iemand die 
je goed kent, waar je een goede band mee hebt, dan naar een 
neutraal persoon en uiteindelijk naar iemand waar je geen 
goede band mee hebt of die je (diep) gekwetst heeft. Dit is een 
geleidelijke benadering om metta te ontwikkelen. 

Patricia Genouds metta-beoefening
In 2013 deed ik een retraite met Patricia en Charles Genoud. 
Patricia wist op een heel natuurlijke wijze de metta-beoefening 
in te weven in de vipassana-basis. Daarbij legde ze de focus op 
het gevoel dat gepaard gaat met metta, vanuit je hartstreek. 
Juist die combinatie van vipassana met metta werkte voor mij 
heel goed. Ik kon verstorende emoties opmerken en loslaten 
en vervolgens weer focussen op het gevoel vanuit het hart. 
Dat werd nog eens extra versterkt door beelden van geliefde 
personen te koppelen aan die warme gevoelens. In die zin volgt 
het wel het schema van Buddhaghosa. In deze methode werden 
geen slogans gebruikt.

Stephens metta-beoefening
Stephens benadering volgt niet de geleidelijk weg, maar begint 
met verstorende emoties, boosheid, en hoe die boosheid zich 
vastzet in je lichaam en geest, als een verkramping, starheid. 
Richt je aandacht in eerste instantie daarop. Ga er niet aan 
voorbij. Probeer warmte, geduld en ruimtelijkheid op te 
brengen, juist voor die verstoringen. Zo ontstaat een open 
hart en de pantsering die gepaard gaat met het vuur van haat, 
boosheid verdwijnt. 

Vanuit dat open hart ontstaat er ruimte voor vergeving. Stephen 
gaat hier direct naar personen die je pijn hebben gedaan, je op 
je ziel hebben getrapt. Hij geeft als slogan: ‘Ik vergeef iedereen 
uit het verleden die met of zonder intentie - door gedachte, 
woord of daad - me pijn heeft gedaan’. Dit is een geheel andere 
benadering dan bij Buddhaghosa, waar deze groep aan het eind 
van de metta-methode aan bod komt.
Vervolgens richt je de aandacht op jezelf: wanneer heb ik 
iemand pijn gedaan? Vraag hun om vergeving. Laat daarbij de 
zelfveroordeling los. We zijn deels onwetend en zijn af en toe 
aan het sukkelen in ons proces. Gebruik de slogan: ‘Ik vraag 
vergeving aan iedereen die ik pijn heb gedaan, met of zonder 
intentie door mijn gedachtes, woorden of daden’.

Zeg dan tegen jezelf: ‘Ik vergeef mezelf’. Daarmee is de metta-
beoefening weer rond, zoals de methode bij Buddhaghosa 

begint, bij jezelf. Daarna is er ruimte om liefdevolle 
vriendelijkheid te laten stromen naar iedereen.

Voor mij past deze benadering van Stephen heel goed in een 
vipassana-context omdat in de vipassana-beoefening de 
aandacht direct gericht is op het object dat zich aandient, 
zonder je ervan af te wenden. Door het toe te laten en te openen 
van hart en geest in dit vipassana-proces ontstaat er ruimte 
voor het loslaten van mentale en fysieke spanningen en het 
cultiveren van een open hart vol liefde. De Buddhaghosa-
benadering is daarnaast veel meer bedoeld om jhana’s te 
cultiveren, diepere vormen van concentratie. In die toestand is 
er geen ruimte voor verstorende emoties, zoals boosheid. Dat 
wil echter niet zeggen dat de boosheid daarmee losgelaten of 
opgelost is. 

Franks metta-beoefening
Frank Ostaseski komt uit de zentraditie. Zijn tekst ontvouwt 
zich als een weefwerk van hedendaagse sutta’s gecombineerd 
met zeer persoonlijke ervaringen. Iedere zin/paragraaf is 
raak en raakt diep. Hij maakt de Dhamma toegankelijk voor 
onze hedendaagse geest waarin het geschreven woord net 
zo belangrijk is als de mondelinge overdracht. Voor Frank is 
vergeving de kern - hét hart - waar alles om draait. Enkele van 
zijn uitspraken:
• Vergeving bevrijdt ons van de aderverkalking die zich 
rondom ons hart opgebouwd heeft.
• Vergeving helpt ons te helen door oude pijn los te laten 
en liefde te ontwikkelen.
• Weigeren te vergeven is weerstand bieden aan het 
leven.
• We kunnen erg loyaal zijn aan onze pijn. Door te 
vergeven leren we onze pijn op een intieme manier kennen.
• Vergeven is een zware oefening. Er is moed voor nodig 
om bij dat te zijn wat moeilijk is. We moeten onze demonen 
onder ogen zien.
Hij is heel open over zijn eigen ervaringen: “Om eerlijk te zijn, 
voelde ik me niet erg vergevingsgezind. Ik ervoer meer woede 
en boosheid dan acceptatie. Fantasieën van wraak vulden mijn 
geest.”
Frank nodigt ons uit om daar eerst naar te kijken. Hij adviseert 
wel de weg van geleidelijkheid: begin met kleine dingen en 
bouw zo de ‘spierkracht van vergeving’ op.

Frank en Stephen
Het cultiveren van een open hart, een liefdevol hart, kan 
volgens beiden door je eerst te openen voor de ‘mentale shit’ 
die in je zit. Loslaten door eerst toe te laten, te kijken naar het 
lijden, het ongemak, de onmacht. Of misschien beter: toelaten 
en dan volgt het loslaten vanzelf.

Voor mij werkt de benadering van Patricia Genoud het beste, 
het losmaken van het gevoel vanuit de hartstreek ingebed in de 
directe beoefening van mindfulness. Met slogans heb ik  niet 
zoveel. Het contempleren op vergeving en het aanschouwen van 
de eigen blokkades vind ik wel behulpzaam om bij dat gevoel te 
komen. Wat past bij jou?

Illustratie: Siets Boersma
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Door haar werk in de palliatieve zorg publiceerde Cicely 
Saunders in 1964 een artikel genaamd ‘Total Pain’. Daarin 
beschreef ze dat er vier dimensies te onderscheiden zijn als 
we het over pijn hebben: fysiek, mentaal, sociaal en spiritueel. 
Bij het lezen van het boek van Dingeman ben ik de laatste 
drie zeker tegengekomen en vooral hoe ermee om te gaan. 
Dingeman geeft ons een inkijkje wat er mogelijk is voorbij de 
kaders waarin je terecht kunt komen en dat veranderingen met 
name mentaal en spiritueel mogelijk zijn. In dit gesprek ben ik 
op een aantal ervaringen van Dingeman dieper ingegaan. Wie 
geïnteresseerd is in het hele verhaal leze zijn boek.

Hans: Dingeman, er was onlangs een boekpresentatie 
bij www.30now.nl. Tijdens dat gesprek gaf je aan dat 
mensen wel eens wat aan je boek zouden kunnen hebben. 
Toen je afscheid nam als voorzitter van de SIM heb ik je 
geïnterviewd. Dat interview kreeg de titel mee ‘Dingeman 
Boot, Dhamma-wegwijzer en spirituele vriend voor velen’. 
Hoe belangrijk is het voor jou om door te geven, iets te 
betekenen voor anderen?

Dingeman: Dat gaat terug tot mijn kinderjaren. Op zevenjarige 
leeftijd wilde ik al predikant worden. (lacht) Daarom noemen ze 
me ook wel eens een boeddhistische dominee. Ik wil delen wat 
waardevol is, waar je gelukkiger van kunt worden, waardoor 
liefde kan loskomen. Tijdens mijn verblijf in Birma heb ik die 
drang zeer sterk ervaren. Het is een automatische behoefte die 
bij mij opgekomen is. Waarschijnlijk is dat een reden waarom ik 
het boek geschreven heb.

Hans: In je boek beschrijf je dat je verschillende spirituele 
wegen bewandelt en soms weer loslaat en verder gaat. 
Het begint bij de stap van de christelijke gereformeerde 
kerk naar de hervormde kerk om los te komen van een al 
te streng geloof. Aan het eind beschrijf je ervaringen met 
vipassana en dzogchen. Is dat ook zo’n overgang?

Dingeman: Ik voel me in de vipassana geworteld. Dzogchen 
ervaar ik als een waardevol vervolg. 

Hans: Vipassana koppel je in je boek aan de theravada-
traditie en dzogchen is een Tibetaans boeddhistische 
traditie. Je zegt dat vipassana meer een techniek is terwijl 
dzogchen dat niet is. Als ik lees wat er nodig is voor 
dzogchen - wijsheid; diep inzicht in zelfloosheid (anatta); 
naakt gewaarzijn; enz. (pagina 72) - dan lijkt me dat toch 
ook een techniek. Hoe zie jij dat?

Dingeman: Wat ik bedoel is dat men in de theravada-traditie 
nogal de neiging heeft in de techniek van de meditatie te 
blijven hangen. Dzogchen is erop gericht om los te komen van 
de techniek en te komen tot een staat van alleen maar zijn, 
ook wel je natuurlijke staat genoemd, waarbij de kwaliteiten 
die je noemt een belangrijke rol spelen. Dat wil niet zeggen dat 
mediteren niet nodig is. Het klinkt paradoxaal: via de meditatie 
kun je komen in een staat om dit los te laten en zo komen 
tot wat wel ‘niet-meditatie’ wordt genoemd. Het leven zelf is 
daarbij de oefening, volledig in het hier-en-nu zijn. Dzogchen 
staat niet los van vipassana maar is erop geënt. Daarom 
adviseer ik om eerst met samatha-meditatie te beginnen en 
zo te komen tot vipassana-meditatie. Vipassana brengt een 
zuiveringsproces op gang, een proces van transformatie. Dat 
is een voorbereidende bodem voor dzogchen. Dat wil overigens 
niet zeggen dat iedereen zo’n zelfde voorbereiding nodig heeft. 
Ieder mens is verschillend.

Hans: Hoe zit het dan met die sterk Tibetaans boeddhistische 
traditie van overdrachtslijn (lineage) met toewijding aan 
de goeroe en een speciale methode waar je niet over mag 
praten?

Dingeman: Ik heb wel gebruik gemaakt van de lineage maar ik 
zit er niet aan vast. Ik weet de essentie. Verder heb ik niks met 
bepaalde rituelen en voorbereidende oefeningen. 

Hans: Bij dzogchen speelt motivatie in de vorm van 
bodhicitta een belangrijke rol. En dan is er de opvatting 
dat theravada-beoefenaren die motivatie niet hebben en 
daardoor te egoïstisch bezig zijn.

Komen tot vrede,  
 komen tot zijn

Hans Gijsen in gesprek met Dingeman Boot naar aanleiding van het verschijnen 

van zijn boek ‘Komen tot vrede, komen tot zijn; 49 levenslessen’

Hans Gijsen
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Dingeman: Ja, dat is onterecht als ik zie hoe theravadins zich 
inzetten om de Dhamma te delen met anderen. Met bodhicitta 
wordt bedoeld de motivatie om te mediteren niet alleen voor 
het welzijn van jezelf maar voor het welzijn van alle levende 
wezens. Bodhicitta geeft zo liefde handen en voeten! Joseph 
Goldstein was voor mij de eerste vipassana-leraar die dat ook 
uitdroeg in zijn onderricht.

Hans: Hoe zit het nou met de ogen: open of dicht? Je 
dzogchen-leraar Tsoknyi Rinpoche vindt het zelfs absurd. 
Heeft hij dat toegelicht?

Dingeman: U Tejaniya (Burmese monnik) adviseert ook om de 
ogen open te houden. Mijn ervaring is dat ik met open ogen 
minder slaperig word; dat ik minder meegenomen word in 
fantasieën en dromen en dat de verschillen tussen dagelijks 
leven en mediteren minder groot zijn. Beschouw het met de 
ogen dicht mediteren als een hulpmiddel om in je beginstadium 
beter te kunnen concentreren. Uiteindelijk moet je alle 
hulpmiddelen loslaten.

Hans: Samatha is een behoorlijke tijd bij een deel van 
vipassana-leraren in Nederland als een dwaalweg beschouwd 
en vipassana de enig zinvolle weg. In je boek raad je mensen 
aan om met samatha-meditatie te beginnen. Hoe zie je dat?

Dingeman: Het ligt voor de hand om te beginnen met samatha-
meditatie vooral bedoeld om de geest wat tot rust te brengen 
en om concentratie te ontwikkelen. Daarna kun je geleidelijk 
overschakelen naar vipassana. 
Mensen - ook leraren - zijn verschillend. U Tejaniya heeft 
bijvoorbeeld niks met metta, terwijl Visu een en al metta 
is. Metta kan als samatha beoefend worden. Bij de juiste 
beoefening van vipassana komt eveneens metta vrij. Volgens 
Dipa Ma maakt het niet uit. Beide methodes leiden tot inzicht en 
metta. 

Hans:  In de beginperiode van de beoefening van vipassana 
in Nederland - jaren ‘80 - werd er in de begeleiding en 
dhammatalks volop gebruik gemaakt van de inzichtsstadia 
(nanna’s) zoals die door Mahasi Sayadaw onderwezen werden 
en terug te vinden zijn bij Buddhaghosa. U Vivekananda past 
ze strikt toe in zijn begeleiding.  Waarom worden ze bijna 
niet of niet meer door Nederlandse leraren onderwezen?

Dingeman: Tijdens mijn verblijf in Birma werd het gebruikt 
als methode om tot stadia van verlichting te komen. Daarbij 
moest je komen tot een sterke concentratie en telkens de wens 
uitspreken dat je zo snel mogelijk het volgende stadium van 
verlichting bereikt. Het heeft me wel wat gedaan, maar ik vond 
het te geforceerd. In de VS kwam ik in aanraking met leraren die 
ook in Birma gemediteerd hadden, zoals Joseph Goldstein, Carol 
Wilson en Guy Armstrong. Die zaten daar minder aan vast. Deze 
leraren hebben een vertaalslag gemaakt die beter past bij de 
westerse mens.

Hans: Waarom is de Mahasi Sayadaw-traditie in het Westen 
niet zo’n traditie geworden zoals bijvoorbeeld de Goenka-
traditie?

Dingeman: Het boeddhisme heeft zich in de loop van de 
ontwikkeling aangepast aan de cultuur waarin het terecht 
kwam. Zoals gezegd de vertaalslag van westerse leraren is 
daarbij van belang.

Hans: Je hebt vooral mannelijke leraren gehad. Zijn er 
verschillen tussen vrouwen en mannen als leraar?

Dingeman: Ik heb me daar nooit zo in verdiept. Er zijn veel 
bekwame vrouwen als leraar. Het Oosten ontkomt er ook niet 
aan dat vrouwen de kans krijgen om zich te ontwikkelen. Er 
heersen nog absurde ideeën over vrouwen. Ik heb een boek van 
een Birmese leraar staan waarin hij stelt dat een man (monnik) 
die negatief karma opbouwt, gewaarschuwd wordt dat hij dan 
als vrouw herboren zal worden!

Hans: Er zijn twee begrippen die veelvuldig voorkomen 
in je boek: ‘boeddhanatuur’ en ‘vertrouwen’. Wat is 
‘boeddhanatuur’? 

Dingeman: ‘Boeddhanatuur’ is de essentie, het goddelijke 
dat iedereen in zich heeft, ook wel heelheid genoemd. Iedere 
traditie heeft er een eigen term voor. De Boeddha is iemand 
die ontwaakt is in zijn eigen natuur. Het heeft te maken met 
een potentie die iedereen in zich heeft. In het boeddhisme 
oefen je daarom om alles los te laten zodat de boeddhanatuur 
zich gaat manifesteren. In het christendom zeggen ze dat God 
alleen kan komen in de leegte, dus ook loslaten. Hier komen de 
verschillende wijsheidstradities bij elkaar. 

Hans: Het andere woord dat voortdurend terugkomt in je 
boek is ‘vertrouwen’. Hoe is dat voor jou?

Dingeman: Als je uitgaat van het natuurlijke proces van het 
begin van de evolutie tot nu toe, dan zijn we daar slechts een 
schakeltje in, een onderdeel. De Tibetaanse boeddhistische 
leraar Longchenpa spreekt van het ‘universeel scheppende’. We 
zijn onderdeel van dat immense proces. Soms is het prachtig, 
soms is het pijnlijk. Dat is inherent aan het scheppingsproces, 
waar naast energie, wijsheid en liefde een enorme intelligentie 
aan ten grondslag ligt die de onze verre te boven gaat. Aan het 
inzicht in dit proces ontleen ik veel vertrouwen. Totale overgave 
aan dit proces zorgt voor het ontwaken van de boeddhanatuur. 
Dit overstijgt onze alledaagse intelligentie. De Boeddha 
ontwikkelde wijsheid en mededogen. Wijsheid, mededogen en 
universele liefde zijn kenmerken van de boeddhanatuur. Die 
staat van zijn is volledig vrij.

Hans: Hoe zit het dan met heilzaam en onheilzaam?

Dingeman: O, het is zeker geen fatalistische houding of 
passiviteit. Er schuilt een potentie in ons allemaal om te komen 
tot wijsheid en liefde en deze kwaliteiten te praktiseren. De 
moeite van het ontdekken waard!

dingeman boot |  Komen tot vrede, komen tot zijn; 49 levenslessen

Milinda UItgevers 2021

Gerjan Schoemaker heeft een aantal interviews gehad met Dingeman naar 

aanleiding van zijn boek. Deze zijn te vinden op https://meditatieinstituut.nl/

interviews/

Hans Gijsen
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interview: Mari den Hartog

Waar bent u nu?
Ik ben nu in ons Chanmyay Myaing-klooster, ten noorden van 
Yangon. Een klein meditatiecentrum met monniken en nonnen, 
in de Mahasi-traditie. Normaal is het hier druk met vele yogi’s 
en buitenlanders, maar vanwege corona en de coup zijn er nu 
geen gasten.

Hoe ga je als boeddhist om met zoveel onrust, angst en 
boosheid in je omgeving?
Ik beoefen de dhamma. En dat komt altijd neer op het erkennen 
van de eerste edele waarheid (‘Er is lijden’ red.). En die waarheid 
manifesteert zich hier op zoveel manieren. In mezelf, maar ook 
in wat er extern gebeurt. De problemen hier zijn dramatisch. 
Op deze plek is het rustig, maar je voelt dat daarbuiten dingen 
gebeuren. 
Maar de dhamma ondersteunt mij en iedereen hier met wijsheid 
en compassie. En die wijsheid herinnert je er continu aan dat 
dit de manier is waarop dingen gaan. Alle geconditioneerde 
dingen komen op en verdwijnen. Alle dingen waar ik om geef 
of naar verlang of waarvan ik denk dat ik ze bezit, worden 
ooit van mij gescheiden. Je kwetsbaar voelen, is de waarheid 
kennen. Een waarheid die leidt tot de wijsheid die ons vertelt 
dat iedereen gelukkig wil zijn. Zowel de slachtoffers als de 
daders. En dat besef opent ons natuurlijke mededogen en geeft 
de grootste ondersteuning. Metta behoedt ons voor wegglijden 
in angst, boosheid, verdriet, zelfmedelijden, afkeer, frustratie, 
ontkenning en al die negatieve geestestoestanden. 

Hoe oefent u zelf in metta?
Ik ben een van die yogi’s die meer houdt van loopmeditatie dan 
van zitmeditatie. Heen en weer lopen en metta uitstralen. Ik doe 
het vaak tijdens mijn taakje hier om de buitenboel bij te houden. 
Je kunt tijdens zo’n taakje je geest alle kanten uit laten gaan. 

Maar je kunt ook vegen en tegelijk metta uitstralen naar alle 
wezens. Ook al zie ik de wezens voor wie ik dat doe niet. ‘Bekend 
en onbekend, dichtbij en ver weg, mogen ze allen gelukkig zijn’.

Het is dus niet alleen metta-zinnetjes zeggen in jezelf, maar 
ook metta uitstralen… Hoe doe je dat?
Het is het hart richten naar wat voor wezen dan ook dat je voor 
de geest komt. Het is het hebben van een open hart met de beste 
wensen voor alle wezens.

Bij zowel metta als vipassana is het van belang een open en 
accepterende houding te hebben.
Wanneer je inzichtsmeditatie beoefent vereist dat een houding 
van vriendelijkheid ten opzichte van alles wat opkomt via de 
zes zintuigendeuren. Vipassana kan niet zonder basisrespect 
en welwillendheid voor jezelf en het leven zoals dat zich voor 
je ontvouwt. Metta is een continu opnieuw neigen naar het 
wensen van welzijn, geluk en vrede. En dit vereist verschillende 
lagen van verbinding. Verbinden met het hart, verbinden met 
‘het beste wensen’, verbinden met het wezen naar wie jij metta 
uitstraalt. Dus het voelt voor mij zo dat wanneer je vipassana 
beoefent, dat metta meedraait op de achtergrond. En wanneer 
je metta cultiveert, draait de opmerkzaamheid mee op de 
achtergrond. 

Hoe werkt metta in onze geest?
Metta is het cultiveren van een gewoonte om het hart te richten 
op openheid en vriendelijkheid. Steeds weer opnieuw. Dus 
we creëren een nieuwe gewoonte in onze geest, de gewoonte 
van toegang vinden tot die staat, you know? En wanneer we 
boos worden of bang, of van streek zijn, dat dan vanzelf de 
wens opkomt ‘goed, gelukkig, vredig’. Boom!’ Het is niet het 
wegdrukken van boosheid, het is toestaan om het op te laten 

 Alles 
is verbonden
 zuster virañani over metta.

“Kan ik het met u hebben over de situatie in Myanmar? Of liever niet?” is mijn eerste vraag aan Ayya 

(‘zuster’) Virañani wanneer het eindelijk lukt om telefonisch verbinding te krijgen. Internet is sinds 

de militaire coup daar afgesloten. De telefoon werkt nog, maar vanwege vele haperingen moet ik mijn 

gesprek met haar maar liefst 16 keer opnieuw beginnen… De van oorsprong Hawaïaans-Amerikaanse 

zuster, die in de komende tijd verschillende retraites in Nederland gaat begeleiden (zie verderop in dit 

magazine), blijft ondertussen geduldig en vriendelijk.
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komen en te laten verdwijnen. 

Hoe komt het dat de formele metta-beoefening sommige 
mensen aantrekt en anderen niet? 
Het is vaak trots… en weerstand. Vooral mensen die intellectueel 
veel weten, vinden het lastig om die weerstand aan de kant te 
zetten en gewoon die metta-teksten te herhalen. Ook denken 
sommigen dat vipassana hoger of belangrijker is dan metta. 
Wat ook gebeurt is dat als we veel vipassana hebben gedaan, 
dat de geest dan gewend is om heel makkelijk opmerkzaam te 
zijn. Terwijl je bij metta meer moet dóén. Dat kan dan heel actief 
en gekunsteld voelen. Vooral als mensen denken dat ze metta 
moeten creëren. Die mensen gaan met heel veel inzet aan de 
slag en dat is erg vermoeiend. Dat wil niemand.

Ik heb het idee dat metta vrouwen meer aantrekt dan 
mannen. Wat vindt u?
Goede vraag. Het valt me wel op dat metta-retraites meer 
bezocht worden door vrouwen dan door mannen. Dus daar heb 
je een punt. Misschien hebben mannen eerder iets van ‘getsie, 
liefdevolle vriendelijkheid, niks voor mij’ (lacht). Misschien is 
er de overtuiging dat metta niet mannelijk is. Ik weet het niet. 
Het zou interessant zijn om dit te vragen. Wat ik wel weet is 
dat mannen die de sprong wagen en wel metta praktiseren het 
enorm helpend vinden. 
Sommigen zien metta als iets bijna bovennatuurlijks, in de zin 
van dat het effect heeft op de persoon die je in gedachten hebt, 

ook al weet die persoon niet dat jij metta beoefent.
Het is geen bovennatuurlijke kracht. Maar het is mysterieus. 
Het kan effect hebben op anderen. Hoe dat werkt weet ik niet 

precies. Waar ik op uitkom is het idee van anatta. En dit is meer 
een mahayana-opvatting dan uit de theravada. Het heeft te 
maken met het idee dat we allemaal in hetzelfde schuitje zitten. 
Dat je tijdens metta-beoefening het gevoel van gezamenlijkheid 
raakt. Anatta is eenheid van hart. Anatta gaat over het 
ontbreken van grenzen, ook van energetische grenzen. Het kan 
voelen als een soort samengaan. 

Wanneer de metta heel sterk is wanneer je het uitstraalt naar 
één persoon, wanneer de concentratie heel sterk is en de geest 
heel kalm is, dan kun je in een toestand komen waarin je niet 
meer weet wat jij bent en wat de ander is. Dus het gevoel van 
afgescheidenheid, van atta, valt weg. Dus wie weet wat er 
dan gebeurt met een ander wezen? Ik weet vanuit mijn eigen 
ervaring dat wanneer je metta uitstraalt voor iemand, zelfs al 
weet die persoon dat niet, dat hij/zij dat kan voelen. Het is zeker 
geen ongewoon fenomeen. 

Stel iemand is boos op mij, schreeuwt tegen mij, hoe kan ik 
in die situatie iets aan metta hebben?
Blijf gegrond in het lichaam zodat je niet te veel meegetrokken 
wordt in sterke emotionele reacties. Adem in en hou dat eventjes 
vast met vriendelijkheid voor je weer uitademt. Je hoeft niet 
allerlei zinnetjes te zeggen, maar je kunt misschien wel één 
keer tegen jezelf zeggen ‘moge ik hiermee kunnen zijn’. Kom 
in contact met wat je voelt. En blijf verbonden met de andere 
persoon. Laat de woorden van die persoon gewoon over je heen 
komen. Hou oogcontact. 

Het helpt zoveel wanneer je contact maakt met het gevoel. 
Het stopt ook het malen over ‘ik heb gelijk, die ander niet’ of 
‘ze begrijpen me niet’. Al dat soort denken geeft alleen maar 
ellende. Blijf aanwezig. Zo de-escaleer je en kun je misschien 
zeggen: “Ik zie dat je boos bent, ik vind het lastig dit allemaal 
te verwerken op dit moment. Kunnen we hier over een uurtje op 
terugkomen of morgen?” Metta staat je toe om op een vaardige 
manier te reageren in plaats van uit een reflex.

Wat zijn uw favoriete metta-teksten?
“Moge ik gelukkig zijn, moge ik vredig zijn, moge ik veilig en 
beschermd zijn” enzovoort. Wat ik nu prefereer, leerde ik van 
Sayadaw U Indaka, die abt is van een klooster hier vlakbij. Die 
zei ‘gebruik een korte zin’. Je hoeft dan ook niet te bedenken 
‘Wat voor tekst was het, waar was ik ook alweer’. Ik gebruik 
twee versies. De ene is ‘Moge ik, of moge die andere persoon 
zich goed voelen, gelukkig en vredig.’ En dat gaat over zowel 
fysieke als geestelijke gezondheid. De simpele versie die ik 
gebruik is eenvoudig ‘goed, gelukkig, vredig’. 

Iets heel anders. Vroeger was u evolutionair ecoloog. Heeft 
dat nog steeds uw interesse?
Sure! Maar ik ben al niet meer actief in dat gebied sinds midden 
jaren ’90. De wetenschappelijke manier van denken beïnvloedt 
mij en de manier waarop ik de wereld zie echter nog steeds. 
Ik zie de wereld door de lens van iemand die heeft geleerd 
verandering waar te nemen. Die nieuwsgierig is naar hoe 
verandering zich voltrekt. En de dhamma gaat alleen maar over 
verandering. Ik kan andere wezens niet zien zonder die laag van 
bewustzijn, die voortkomt uit mijn wetenschappelijke training.
Als wetenschapper probeer je dingen objectief te zien. Is 
daarin een overeenkomst met vipassana?
Wel in de manier waarop in de wetenschap nieuwsgierigheid 
van belang is voor de kwaliteit van onderzoek. Zoals zitten 

’Je kwetsbaar voelen 
is de waarheid 
kennen’
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in een bos en kijken naar wat er gebeurt en niet-weten, en 
weten dat ik niet weet. En heel oplettend observeren, zoals een 
veldbioloog, wat ik in feite was. ‘Wat stuurt de evolutie, wat 
stuurt de natuurlijke selectie in deze situatie?’ Je moet in de 
wetenschap met hypotheses werken, maar het is ook je baan om 
je ogen op te houden. 

Opmerkzaamheid in je dhamma-beoefening voelt als eenzelfde 
soort activiteit als naar buiten gaan met een verrekijker en 
onder een boom zitten kijken naar wat er gebeurt. Alleen in 
je dhamma-beoefening kijk je naar binnen, naar oorzaken 
en omstandigheden, die opkomen en verdwijnen, en lichaam 
en geest en hoe ieder ding al het andere beïnvloedt. En als 
evolutionair ecoloog leer je één ding: dat alles verbonden is.

Je kan een soort niet wegnemen uit het ecosysteem waaruit het 
geëvolueerd is. Zo kan je ook niet een ervaring weghalen uit 
deze droom van lichaam en geest, you know. En iedere ervaring 
die we hebben is het resultaat van ontelbare dingen, heel veel 
oorzaken en omstandigheden. Dus je kunt dingen niet isoleren 
en zeggen ‘dit is een ding dat helemaal op zichzelf staat en 
niet wordt beïnvloed door andere dingen’. En dat is juist het 
punt van de beoefening, je openstellen voor het feit dat er geen 
afscheiding is. Je kan niet een ‘zelf’ zijn dat niet beïnvloed wordt 
door andere wezens. Je kan niet een ‘zelf’ zijn in dit moment, 
helemaal losgekoppeld zijn van het vorige moment, van het 
‘zelf’ dat je toen ervaren hebt (lacht).

Er is veel vernietiging gaande van natuur en landschap. Als ik 
op die manier naar de wereld kijk, dan lijkt het me behoorlijk 
hopeloos. Waar kunnen we hoop uit putten?
Dat is een grote vraag. Het eerste is altijd, oefenen, te weten, 
‘hoe reageren we individueel in onze indivduele geesten en 
lichamen in onze ervaring’, hoe reageren we op deze ervaring 
en to drop into that. Is er boosheid, is er verdriet, is er angst? 
Ik zag de vernietiging als afgestudeerde student in de jaren ’80. 
‘Te veel mensen in deze wereld maken er een zooitje van. We 
moeten veranderen!’ Ik woonde en werkte in Hawaï, waar het 
uitstervingspercentage van soorten enorm is. Ik heb letterlijk 
planten- en dierensoorten gezien die nu niet meer bestaan. Als 
wetenschapper begreep ik niet wat mijn eigen reactie hierop 
was. Ik kon het niet aanraken. Het was alsof het radioactief was, 
I couldn’t touch it’.

Waar de beoefening mij toe geleid heeft is het verdriet aan 
te raken, de diepte van de pijn die daarvan komt. En die pijn 
te kennen staat een wijze respons toe. Te weten ‘dit gebeurt 
vanwege onze collectieve waan en begeerte en haat’. En er is 
niet veel dat wij als individuen hier aan kunnen doen. Maar we 
kunnen beginnen met werken met onze reactiviteit hierop en 
die voelen. En daaruit kan een individuele en collectieve wijze 
respons komen. En actie. 

Ik hield me veel bezig met natuurbescherming en activisme 
toen ik in de twintig en dertig was. Met getuigenissen. En ik 
was altijd boos. Maar wie wil er luisteren naar een boos iemand? 
Nobody! Dat is niet een manier waarop je verandering kunt 
verwachten. We kunnen verandering verwachten wanneer we 
ons verbinden met elkaar. Of we het met elkaar eens zijn of niet. 
Dus te begrijpen dat we allemaal ons best doen in deze verwarde 
samsarische wereld.

‘Hoe meer metta er is, hoe meer 
gesprekken we hebben met 
elkaar’
Ik ben op het punt geraakt waarop mijn bijdrage niet is om 
ergens tegen te ageren, maar om metta te cultiveren. Want hoe 
meer metta er is, hoe meer gesprekken we hebben met elkaar. 
Hoe meer respect er is voor ecologische rechtvaardigheid, voor 
sociale rechtvaardigheid, voor raciale rechtvaardigheid. En 
dan kan één persoon een groot verschil maken. Eén 16-jarig 
schoolmeisje in Zweden zit voor het parlementsgebouw met een 
bord waarop staat ‘Klimaatstaking’. En binnen een jaar treden 
er miljoenen in haar voetsporen. Dus wanneer we op dat punt 
komen van ‘Dit is wat ik kan doen en dit is wat ik ga doen’. En 
niet van anderen eisen dat ze anders zijn dan ze zijn. Maar ook 
echt het verdriet voelen. Dat enorm is. Niet erin blijven hangen. 
Maar je ermee verbinden.

In het boek ‘Waarom boeddhisme werkt’ van evolutionair 
bioloog Robert Wright zegt hij dat veel van ons gedrag 
evolutionair bepaald is. Is wat wij als kamma zien ook 
niet voor een deel de reactiepatronen die de natuur in ons 
geprogrammeerd heeft?
De Abhidhamma heeft het over zowel kamma, als oorzaken 
en omstandigheden. En dat zijn verschillende dingen. Ik zie de 
evolutie die ons hier gebracht heeft als een beetje van beide. 
Kamma, en oorzaken en omstandigheden. Kamma is zaadjes 
die geplant zijn in het verleden en die nu vrucht dragen. Strikt 
gesproken is evolutie meer oorzaak en omstandigheden. Iets 
wat ervoor zorgt dat we zijn zoals we nu zijn. Kamma is meer 
mysterieus en is een van de dingen waarvan de Boeddha zei 
‘probeer niet uit te vinden hoe het werkt’. Maar of je het kamma 
noemt of oorzaken en omstandigheden, de evolutionaire 
consequenties van de ‘bedrading’ die we hebben, die komt met 
de dierlijke lichamen waar we in leven, zijn onontkoombaar.

Metta en vipassana staan ons toe om gevoelens en 
geestestoestanden die op een natuurlijke manier opkomen 
en verdwijnen door ons heen te laten gaan, om gekend en 
gezuiverd te worden. Dat is hoe we heilzaam kamma maken of 
kamma zelfs overstijgen, dat is hoe we de patronen overstijgen 
die met onze individuele en collectieve evolutie meegekomen 
zijn. Zo kunnen we nieuwe manieren van zijn ontwikkelen, 
nieuwe relaties met onszelf en elkaar ontwikkelen.

Ik ben graag in Nederland en hoop er snel weer te zijn. De 
mensen zijn zo toegewijd aan de beoefening. Dat is echt 
opmerkelijk. Sadhu sadhu sadhu aan jullie allen!

Ik hoop dat iedereen metta wil uitstralen voor Myanmar. Ik kan 
niet echt uitdrukken hoe het is om hier nu middenin te zitten. 
Het is erg verdrietig en erg verontrustend. Dank aan iedereen 
die met ons meevoelt.

Retraites met Zr. Virañani (details vanaf pag 13)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
22 t/m 28 mei Cadzand, 29 mei Den Bosch, 6 t/m 12 juni 
Amsterdam, 25 t/m 30 juli Nijmegen, 7 aug. Zwolle, 
8 t/m za.14 aug. Leiden
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Retraite agenda

Weekretraites
Afhankelijk van actuele corona richtlijnen zijn er mogelijk veranderingen in 

deze planning e-mail de contactpersoon of kijk op www.simsara.nl

...............................................................................................................................................
ZATERDAG, 22 MEI, 2021 --- VRIJDAG, 28 MEI, 2021

Cadzand, Metta retraite met Ayya Virañani

Een week lang intensief liefdevolle vriendelijkheid beoefenen in en 

om het mooie Cadzandië. Mettameditatie opent ons hart en helpt ons 

een stabiele geest te ontwikkelen. Dit kan bijdragen aan kalmte en is 

behulpzaam voor het ontwikkelen vaninzicht.

Begeleiding: Ayya Virañani, Riët Aarsse en Lidia Schinkel

Contact: heidi@inzichtmeditatieantwerpen.be
...............................................................................................................................................

MAANDAG, 24 MEI, 2021 --- MAANDAG, 31 MEI, 2021

Hoorn, Terschelling, Vipassana retraite

Ontwaken in de natuur

Kom thuis in de verbondenheid met de natuur en je oorspronkelijke 

aard, die liefde en wijsheid is. We zullen ervaren hoe de natuur je 

meditatieleraar kan zijn; hoe in contact met bomen, bloemen, wolken, 

zee, strand en dieren je hart open kan gaan. 

Begeleiding: Marij Geurts en Dingeman Boot

Contact: connieverberne@upcmail.nl
...............................................................................................................................................

ZONDAG, 13 JUNI, 2021 --- ZATERDAG, 19 JUNI, 2021

Groningen Stadsretraite 

Vipassana / Metta

Deze stadsretraite geeft je de gelegenheid om een zondagochtend, vier 

doordeweekse avonden en een afsluitende zaterdagochtend te mediteren. 

Je beoefent dan vipassana- of mettameditatie, maar kunt overdag je 

andere bezigheden hebben, en je slaapt thuis. Zo krijg je de mogelijkheid 

om de formele meditatie te doen en te integreren in je dagelijks leven.

Begeleiding: Zr. Virañani (onder voorbehoud), Ank Schravendeel en 

Marieke Duijvestein Contact: aanmelden@vipassana-groningen.nl
...............................................................................................................................................

DONDERDAG, 8 JULI, 2021 --- ZONDAG, 11 JULI, 2021

Handel, Vipassana met Dingeman Boot & Gerjan 

Schoemaker

Vipassana retraite met ook yoga beoefening

Aanmelden via de website https://meditatieinstituut.nl/retraites

Begeleiding: Dingeman Boot en Gerjan Schoemaker

Contact: info@meditatieinstituut.nl
...............................................................................................................................................

ZATERDAG, 10 JULI, 2021 --- DONDERDAG, 15 JULI, 2021

Denekamp, Retraite (5 etmalen)

Een open, ontspannen en nieuwsgierige houding ontwikkelen

Intensieve inzichtmeditatie-retraite. Deze retraite is ook geschikt voor 

mindfulnesstrainers in opleiding.

Begeleiding: Joost van den Heuvel Rijnders en Bart van Melik

Contact: joost@inzichtmeditatie.com
...............................................................................................................................................

DINSDAG, 13 JULI, 2021 --- VRIJDAG, 16 JULI, 2021

Huissen, Ontspannen in het huidige moment

Inzichtmeditatie retraite

Deze retraite is een uitnodiging om te ontspannen in het huidige 

moment. We oefenen vriendelijke opmerkzaamheid van het lichaam. We 

ontwikkelen een ontspannen gewaarzijn van alles wat zich in ons kan 

voordoen.

Begeleiding: Riët Aarsse Contact: deridderjan@planet.nl
...............................................................................................................................................

ZATERDAG, 24 JULI, 2021 --- ZATERDAG, 31 JULI, 2021

Tilburg, Stadsretraite (zonder overnachting)

Belichaamde aandacht

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 in verstrikt. 

Daarom oefenen we om steeds de aandacht, de geest, naar het lichaam te 

brengen. 

Begeleiding: Doshin Houtman

Contact: sangha.ienb@gmail.com
...............................................................................................................................................

>>
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ZATERDAG, 14 AUGUSTUS, 2021 --- DONDERDAG, 19 AUGUSTUS, 2021

Denekamp, Kijken met zachte ogen

Van zaterdag 14 augustus tot donderdag 19 augustus zal er een intensieve 

inzichtmeditatie-retraite worden gehouden in het klooster te Denekamp. 

Ook geschikt voor mindfulnesstrainers in opleiding. Centraal in deze 

week staat het ontwikkelen van opmerkzaamheid of mindfulness, het 

leren observeren wat er hier en nu gebeurt. Het thema van deze week is 

milde aandacht, kijken met zachte ogen.

Begeleiding: Joost van den Heuvel Rijnders

Contact: joost@inzichtmeditatie.com
...............................................................................................................................................

ZATERDAG, 16 OKTOBER, 2021 --- DONDERDAG, 21 OKTOBER, 2021

Handel (Noord-Brabant)

Retraite (5 etmalen)Terug naar het hart

Terugtrekken uit ons dagelijks leven is een manier om de reis te maken 

van het hoofd naar het hart. In de stilte verlaten we het hoofdkantoor 

en kunnen we luisteren naar het hart. Met een milde en open aandacht 

komen we in contact met het innerlijk leven. De stilte en eenvoud zorgen 

ervoor dat we met een kalme geest erkennend gewaarzijn kunnen zijn 

van de stroom van het leven. 

Begeleiding: Joost van den Heuvel Rijnders

Contact: joost@inzichtmeditatie.com
...............................................................................................................................................

DONDERDAG, 18 NOVEMBER, 2021 --- ZONDAG, 21 NOVEMBER, 2021

Velp-Grave Vierdaagse retraite voor vrouwen

Vipassana en compassie

Liefdevolle vriendelijkheid, compassie, medevreugde en 

gelijkmoedigheid.

In deze vierdaagse stilte retraite in het mooie klooster te Velp gaan we 

samen het thema van compassie uitdiepen. We praktiseren de zit- en 

loopmeditatie. In de ochtend is er een uur Kashmir Yoga les en in de 

avond een Dhamma lezing. Ook is er een individuelle wandeling over de 

dijk in het programma opgenomen. 

Begeleiding: Gabrielle Bruhn

Contact: gabi1404@hotmail.com
...............................................................................................................................................

DONDERDAG, 9 DECEMBER, 2021 --- DONDERDAG, 16 DECEMBER, 2021

Steyl (L), Vipassana winterretraite

Belichaamde aandacht

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 in 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: sangha.ienb@gmail.com

Langere retraites
VRIJDAG, 2 JULI, 2021 --- ZATERDAG, 10 JULI, 2021

Steyl (L), Vipassana zomerretraite

Belichaamde aandacht

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 in 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: sangha.ienb@gmail.com
...............................................................................................................................................

ZONDAG, 1 AUGUSTUS, 2021 --- WOENSDAG, 11 AUGUSTUS, 2021

Sonsbeck-Hamb, (D) 10-daagse retraite

Samen op weg, samen ontwaken

Tijdens deze retraite mediteer je in het prachtige Pauenhof samen 

met mensen die bekend zijn met de stilte, met meditatie en die de 

boeddhistische oefeningen zien als een leidraad in het dagelijkse 

leven. Zij is ook geschikt voor mensen die in opleiding zijn voor 

mindfulnesstrainer.

Begeleiding: Ank Schravendeel, Ria Kea en Chris Grijns

Contact: saskia.retraite@gmail.com
...............................................................................................................................................

ZONDAG, 8 AUGUSTUS, 2021 --- ZONDAG, 15 AUGUSTUS, 2021

Hoorn Terschelling, Vipassana meditatie retraite

De natuur als mijn meditatieleraar

We gaan na in hoeverre we de natuur als spiegel en meditatieleraar 

kunnen ervaren en daarmee een verdiepend effect op ons 

meditatieproces kan hebben. De retraite bestaat verder uit loop- en 

zitmeditatie, meditatie-instructies, mindfulness yoga, mantra’s zingen, 

dhammalezingen en interviews (persoonlijke gesprekken).

Begeleiding: Dingeman Boot

Contact: mvanpuffelen@planet.nl
...............................................................................................................................................

Online
DINSDAG, 4 MEI, 2021 --- DINSDAG, 22 JUNI, 2021

Cursus Insight Dialogue

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: Simin Abravesh, Joyce Curnan, Inez Roelofs

Contact: NLinsightdialogue@gmail.com
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Centra

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

Amsterdam | Dhammadipa Meditatie Centrum
www.dhammadipa.nl, info@dhammadipa.nl

Amsterdam de Pijp 
www.riakea.nl

Amsterdam Insight Dialogue 
www.amsterdaminzichtmeditatie.nl 
info@amsterdaminzichtmeditatie.nl 

Amsterdam Wat Buddhavihara
www.watbuddhavihara.nl/nederlands.html
...............................................................................................

Arnhem Henk Barendregt, Yogahouse 
ajdebeaufort@gmail.com
www.yogahouse.nl/vipassana-team/
................................................................................................

Bodegraven  ellencdejong9@gmail.com
................................................................................................

Breda Stichting Vipassana Meditatie Breda 
info@vipassanabreda.nl 
www.vipassanameditatiebreda.nl
................................................................................................

Culemborg Vipassana Culumborg 
www.vipassanaculemborg.nl
................................................................................................

Dedemsvaart art-aware@planet.nl

Delft Andere blik
j.straus@andereblik.nl
www.andereblik.nl/praktische-informatie-vipassana
................................................................................................

Den Bosch Inéz Roelofs
inez.roelofs@gmail.com 
www.vipassanameditatiedenbosch.net

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

Deventer, Inzichtmeditatie Deventer
cmheringa@gmail.com
................................................................................................

Enschede Ruimte voor Balans 
joost@inzichtmeditatie.com, www.joost-meditatie.nl
...............................................................................................

Enschede St. Inzichtmeditatie Twente + Insight D.
insightdialgouetwente@gmail.com 
www.inzichtmeditatie.com
...............................................................................................

Gasselternijveen Centrum Samavihara
rene@samavihara.nl, www.samavihara.nl
...............................................................................................

Groningen Vipassana Meditatiecentrum Groningen
info@vipassana-groningen.nl
www.vipassana-groningen.nl

Groningen Insight Dialogue 
insightdialoguegroningen@gmail.com
www.vipassana-groningen.nl
...............................................................................................

Haarlem Vipassana Haarlem
info@vipassanahaarlem.nl 
www.vipassanahaarlem.nl
...............................................................................................

Heino Meditatiegroep Heino
meditatiegroepheino@gmail.com
...............................................................................................

Hoorn Vipassana Hoorn
Annelies Haring / René Renckens 
vipassana.hoorn@gmail.com, 
www.vipassanahoorn.nl
...............................................................................................

Leeuwarden Dharmahuis, 
welkom@ankschravendeel.nl 
www.ankschravendeel.nl
...............................................................................................

Leiden Vipassana Meditatie Leiden, 
vipassanameditatieleiden@gmail.com  
www.vipassanameditatieleiden.nl

Leiden Insight Dialogue 
insightdialogueleiden@gmail.com

Leiden Oegstgeest | Stichting Khanti
mettameditatie@gmail.com www.mettameditatie.nl

Leiden Shambala
leiden@shambhala.nl, www.shambhala.nl/leiden/
...............................................................................................

Naarden Stichting Sangha Metta
retraites@sanghametta.nl / www.sanghametta.nl
...............................................................................................

Nijmegen Marij Geurts 
info@marijgeurts.nl / www.marijgeurts.nl

Nijmegen Insight Dialogue idnijmegen@gmail.com >>

Rotterdam Stichting Vipassana Meditatie
info@vipassanarotterdam.nl
www.vipassanarotterdam.nl 

Rotterdam Meditatie Delfshaven 
info@idassen.nl, www.idassen.nl

Rotterdam | Gimsel Academy 
info@gimselacademy.nl / www.gimselacademy.nl   
www.mindfulness.in
...............................................................................................

Schijndel | Connie van den Akker
info@in-balans-zijn.nl / www.in-balans-zijn.nl
...............................................................................................

Tilburg | Stichting Aandachtsmeditatie Tilburg 
sati-tilburg@live.nl, www.sati.nl

Tilburg | Sangha Inzicht&Bevrijding 
info@inzichtenbevrijding.nl 
www.inzichtenbevrijding.nl
...............................................................................................

Utrecht | Vipassana Utrecht 
hvanvoorst@casema.nl / www.vipassana-utrecht.nl

Utrecht | Kapelstraat Crina van Belzen, 030-2732630

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

Zwolle | “Pannananda” 
dingeman@pannananda.nl / www.pannananda.nl

...............................................................................................
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ONLINE 

Bright Dharma
info@brightdharma.nl - www.brightdharma.nl

www.30NOW.nl
Meditatie collectief

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

BELGIË

InzichtMeditatie Antwerpen (IMA)
heidi@inzichtmeditatieantwerpen.be 
www.inzichtmeditatieantwerpen.be

Inzichtsmeditatie Antwerpen
bart.patoor@gmail.com

Antwerpen, Ehipassiko Boeddhistisch Centrum
bert.caekelbergh@skynet.be
www.antwerpen-meditatie.be

Brussel, Dhammagroup Brussel
dhammagroupbrussels.be
www.dhammagroupbrussels.be

Gent, Mettamorfose
info@mettamorfose.be 

Mechelen, Ehipassiko Boeddhistisch Centrum
ken.verschoren@outlook.be
www.antwerpen-meditatie.be
..............................................................................................

IERLAND

‘Passaddhi’ Meditation Centre Marjó Oosterhoff
info@passaddhi.com - www.passaddhi.com
..............................................................................................

ENGELAND

Gaia House 
generalenquiries@gaiahouse.co.uk 
www.gaiahouse.co.uk
..............................................................................................

DUITSLAND

Waldhaus am Laacher See
Zentrum für Buddhismus und bewußtes Leben
info@buddhismus-im-westen.de 
www.buddhismus-im-westen.de
..............................................................................................

SLOWAKIJE

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

VERENIGDE STATEN

Barre Insight Meditation Society
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


