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Voor de ervaren beoefenaars onder ons is het klip en klaar 
dat de geest een zekere mate van kalmte en concentratie 
nodig heeft om tot verdiepende en bevrijdende inzichten 
te kunnen komen. Kalmte ontwikkelt zich via beoefening 
van inzichtmeditatie (vipassana) en natuurlijk via 
concentratiemeditatie (samatha).

InsightDialogue:
hoe verhoudt zich dat tot vipassana en samatha, oftewel inzichtmeditatie en concentratiemeditatie?
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In beide vormen van meditatie speelt de ontwikkeling van 
opmerkzaamheid, oftewel aandachtigheid of mindfulness 
een belangrijke rol. Zonder opmerkzaamheid kan er geen 
sprake zijn van concentratie en vice versa. En zonder metta, 
de welwillende kwaliteit van aandacht, kan er geen sprake zijn 
van de ‘juiste’ (samma) samadhi (concentratie/kalmte) en sati 
(opmerkzaamheid). 

Er zijn verschillende methoden om samadhi te ontwikkelen. 
Zelf heb ik meerdere methoden leren kennen en ontdekte ik dat 
ik met elk daarvan heel blij was, en dat mijn geest verfrist en 
uitgedaagd werd door me niet op één vaste methode te fixeren. 
Het uitdiepen van een methode en onderzoeken wat er gebeurt 
in je geest als je bijvoorbeeld in de Mahasimethode oefent of in 
de Pa Auk-methode, of meer volgens U Tejaniya en de westerse 
inzichtmeditatiestromingen heeft me gaandeweg meer begrip 
en inzicht gebracht in waar de oude teksten naar verwijzen en 
waarom. 
Voor iedereen ligt er de uitnodiging om de lessen van de 
Boeddha zelf te onderzoeken en te ervaren wat daaruit 
behulpzaam is. Niet om snel iets anders te proberen als het 
moeilijk wordt, wel om te luisteren en te ontdekken hoe 
stabiliteit van opmerkzaamheid/mindfulness, concentratie/
kalmte én inzicht zich gedrieën ontwikkelen en verdiepen, 
zowel op het kussen als in het dagelijks leven. 

Inzichtmeditatie en concentratiemeditatie vinden in solo-
omstandigheden plaats: in je eentje op het kussen/mat/
stoel. De ogen veelal gesloten, de blik naar binnen. De enige 
interactie die plaatsvindt tijdens dit soort solo-stilteretraites 
of bijeenkomsten is via de stiekeme blik op een andere 
mediterende, een voorzichtige uitwisseling tijdens de 
werkmeditatie of in het interview of uitwisselingsgesprek met 
de begeleider. 

Insight Dialogue
Een heel andere setting dan de stille solomeditatie biedt Insight 
Dialogue. Je kan het ook inzichtsmeditatie-in-interactie 
noemen. Mediteren met de ogen open en in contact met een 
meditatiepartner. Best wel revolutionair als je het vergelijkt 
met zitten in je eentje met dichte ogen, zonder de input van de 
buitenwereld.

Toen ik na vele lange stilteretraites kennismaakte met Insight 
Dialogue was ik erg verrast door de krachtige impuls die het 
gaf aan de concentratie in mijn geest en de diepte van inzicht. 
Wat ook opviel was het grote plezier dat ik ervoer door het 
gevoel van verbinding met anderen in de meditatie.  Dat had ik 
niet verwacht, omdat ik op dat moment nog niet begreep hoe 
relationeel de dhamma eigenlijk is. Het ‘sociale’ aspect van 
de dhamma is immers niet waar je het eerst aan denkt bij de 
uitnodiging in de sutta’s aan de monniken om in afzondering 
te gaan zitten ‘aan de voet van de boom’. Op dat moment had ik 
nog niet door dat die afzondering zich richt op het láten, in onze 
mind. Dit neemt natuurlijk niet weg dat een rustige omgeving 
heel behulpzaam kan zijn. 

Insight Dialogue vind ik ook revolutionair als je het vergelijkt 
met de waarde die het heeft voor ons als mensen in een 
leefwereld die vol contacten met anderen is: met wie we 
discussiëren, opiniëren, meningen formuleren, relaties aangaan 
en verbreken, spelen en vechten, met wie we ons vergelijken, 
naar wie we verlangen, op wie we boos of verliefd worden, voor 

wie we zorgen, aan wie we les geven en al die ontelbare dingen 
mee beleven die gebeuren als mensen bij elkaar zijn. Insight 
Dialogue brengt ons in direct contact met anderen, via inzicht 
en mindfulness.

Stiltemeditatie kan ons ‘vakantie’ geven van de drukte van het 
leven. We trekken ons letterlijk terug in afzondering. Insight 
Dialogue kan ons ‘vakantie’ geven van de afgescheidenheid 
en isolatie van anderen. Via de interpersoonlijke meditatie 
ontstaat connectie. In feite is dit een vakantie uit de onrust van 
onveiligheid en zoekgedrag. Hiermee kunnen we zicht krijgen 
op andere aspecten van geneigdheden en geconditioneerde 
patronen (anusaya) in ons. De omstandigheden van 
stiltemeditatie en Insight Dialogue zijn verschillend, en dat 
wat opkomt in onze geest dus ook. Er zijn andere dingen te 
zien en te ontdekken. En vooral die dingen die tijdens sociale 
omstandigheden ongezien een grote rol kunnen spelen.
Insight Dialogue is inzichtmeditatie. Het is niet een 
communicatiemethode, het is ook geen intellectuele discussie, 
het is niet uitweiden in verhalen over onze problemen en het 
is dus ook geen praatclub en het is ook niet therapie. Het is ook 
niet interpersoonlijke mindfulness. 

Insight Dialogue is inzichtmeditatie, het is het cultiveren van 
opmerkzaamheid en concentratie binnen een relationeel veld 
van aandacht, met als doel om gezamenlijk te ontwaken. 
Net als inzichtmeditatie is de oefening gericht op het cultiveren 
van de heilzame kwaliteiten van onze geest die in dienst staan 
van het laten opkomen van wijsheid, en in dit geval terwijl 
we in meditatief contact zijn met een ander. Ook door Insight 
Dialogue kunnen we ontdekken en ervaren dat alles opkomt en 
gaat, onbevredigend is en zonder substantie. Inzicht in de drie 
universele karakteristieken dringt diep door in ons bewustzijn 
terwijl we samen met anderen in een meditatief veld van 
aandacht zijn. 

Insight Dialogue is ontwikkeld door Gregory Kramer. In 
Nederland is het door de inzet van Bart van Melik en Phyllis 
Hick meer beschikbaar geworden, in samenwerking met vele 
anderen.

De basis van de oefening is het ontwikkelen van kwaliteiten 
van onze geest die ook wel de verlichtingsfactoren worden 
genoemd (zoals opmerkzaamheid, nieuwsgierig onderzoek, 
energie, vreugde, innerlijke stilte en concentratie). Het vindt 
plaats vanuit een gemeenschappelijke intentie met andere 
mediterenden. Op zich is dat al uniek. De uitwisseling tussen 
mediterenden is gebaseerd op hier-en-nu gewaarzijn en 
een contemplatie over een aspect van de dhamma. Hierbij 
is het goed ons te realiseren dat elke les van de Boeddha 
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Riët Aarsse

praktische informatie

Verdere informatie kan je vinden op de website van de 

Insight Dialogue Communiy www.insightdialogue.com en 

op www.simsara.nl. 

Kennismaken met Insight Dialogue kan online, er start 

een online cursus eind september en er is eind oktober 

een retraite waarin vipassana en Insight Dialogue worden 

gecombineerd (zie de www.simsara.nl) en er start een 

live cursus begin november in Amsterdam (zie www.

amsterdaminzichtmeditatie.nl). 

Begin dit jaar werden 6 personen erkend als leraar Insight 

Dialogue door de Teacher Council van de Insight Dialogue 

Community. Dit zijn: Riët Aarsse, Simin Abravesh, Joyce 

Curnan, Marieke Duijvesteijn, Nynke Humalda en Inez 

Roelofs. 

een beoefening is. Zo is een belangrijke aanwijzing in 
de satipatthana sutta: wees intern opmerkzaam, extern 
opmerkzaam, en zowel in- als extern opmerkzaam. 

De oefening wordt ondersteund door 6 meditatieinstructies. 
Dit zijn uitnodigingen om te ‘pauzeren’, te ‘ontspannen’, 
te ‘openen’, ‘af te stemmen op verandering’, ‘aandachtig 
te luisteren’ en de ‘eigen subjectieve waarheid (die van dit 
moment) te spreken’. De uitnodiging om te ‘openen’ is het 
cultiveren van opmerkzaamheid van wat er in onze hartgeest 
intern is, extern is en zowel intern als extern is. 
De oefening speelt zich af in de context van stilte en er is een 
enigszins geoefende geest nodig om contact te maken met 
jezelf. Daarom vragen we dat deelnemers aan cursussen en 
retraites enige ervaring hebben met stiltemeditatie. 

Concentratie en opmerkzaamheid tijdens Insight Dialogue
In dit artikel gaat het vooral over hoe Insight Dialogue werkt ten 
opzicht van ‘gewone’ stiltemeditatie. Tijdens een studieweekend 
dat Joost van den Heuvel Rijnders en ik onlangs begeleidden 
over het thema afhankelijk ontstaan, realiseerde ik me weer 
eens hoe bijzonder het is om samen te zijn met mediterenden 
die zich wijden aan de oefening en zich verdiepen in de 
dhamma, de lessen van de Boeddha. Spirituele vriendschap 
is een wezenlijk onderdeel van ons pad, we bemerken de 
aanmoediging en inspiratie die we van elkaar krijgen wanneer 
we samen mediteren in stilte, tijdens retraites en ook tijdens 
Insight Dialogue.

Concentratie kan zich tijdens de Insight Dialogue-oefening 
snel opbouwen. Je zit tegenover een ander en er is oogcontact. 
Een van de twee krijgt de rol van spreker, de ander die van 
luisteraar. Afhankelijk van de uitnodiging van de begeleider 
deelt de spreker bijvoorbeeld wat er aan fysieke sensaties waar 
te nemen is. De luisteraar wordt uitgenodigd om aandachtig te 
luisteren. Deze setting maakt dat we niet gauw zijn afgeleid. Als 
je elkaar aankijkt gaat de mind minder snel naar de vakantie 
van volgende jaar. De staat van de mind wordt heilzaam, en 
plezier en concentratie ontstaan. 

In Insight Dialogue hebben we een met anderen gedeelde 
intentie: de intentie van het cultiveren van opmerkzaamheid en 
vriendelijkheid, en het verdiepen van inzicht. Deze gezamenlijke 
intentie vormt het hart van het relationele, van het samen zijn 
in meditatie. Het kan een weldaad zijn, en tegelijkertijd best 
spannend om samen te oefenen. Doordat we in Insight Dialogue 
oefenen met aparte rollen van spreker en luisteraar kan dat 
spannende aspect een eigen ruimte krijgen in de oefening. Net 
als tijdens stiltemeditatie zijn we vriendelijk opmerkzaam van 
mooie én uitdagende fysieke toestanden, gevoelskwaliteiten, 
en wat er ook maar opkomt. In de oefening zelf merken we we 
dit op, delen het wellicht maar we hoeven er (in sociaal opzicht) 
niets mee te doen. Een extra aspect hierbij is dat als we delen 
wat de ervaring van dit moment is, de vergankelijkheid van 
de ervaring duidelijk wordt. Om iets te delen, moeten we het 
immers voelen, we moeten er bij blijven. Dat vraagt concentratie 
en opmerkzaamheid. En daarin ontstaat ook het zien wat er 
verandert in de ervaring. 

Er worden contemplaties aangeboden die de beoefenaren 
helpen om de mind te focussen en zich vanuit het-hier-en-
nu te verdiepen in een aspect van de dhamma. Vaak delen we 
een citaat uit een sutta. Voorbeelden van onderwerpen zijn 

vergankelijkheid, vriendschap, de hindernissen, de parami’s, 
het 8-voudige pad, de zintuigen, aspecten van de satipatthana, 
etc. etc.  Hierbij wordt ook extra duidelijk dat elke les van de 
Boeddha een aanmoediging is om te onderzoeken wat dit 
onderwerp voor onszelf betekent en hoe inzicht erin verder 
ontwikkeld kan worden. 

Nog een andere kracht van Insight Dialogue is dat de oefening 
de overgang van stilte en het kussen naar het dagelijks leven 
ondersteunt. Door de oefening wordt het makkelijk om onszelf 
ook in het dagelijks leven te herinneren aan ‘pauzeren’, even stil 
te staan en te voelen wat er is in dit moment. En dat in zichzelf 
is een belangrijke vrucht. 

Maar wellicht de grootste kracht van Insight Dialogue schuilt 
in het feit dat we iets doen wat samenvalt met ons menszijn. 
Als mens zijn we sociale wezens. De diepste pijnen die we 
kennen, zijn die van afzondering, isolatie en afgesneden zijn van 
anderen. Letterlijk of figuurlijk. Ons hele menselijke systeem 
is er op gericht om verbinding met en veiligheid te voelen bij 
anderen. In verbinding komt ons systeem tot rust. En deze rust 
maakt het mogelijk om aandachtig aanwezig te zijn bij wat er 
intern en extern is, en zowel intern als extern. Een spirituele 
vriend/meditatiepartner die in verbinding is met aandacht, in 
een stille, veilige omgeving, is een belangrijke voorwaarde om 
samen te ontwaken. 
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Mari den Hartog

We leven nu al ruim anderhalf jaar met corona 
en de impact daarvan op onze maatschappij 
en levens. Wat heeft corona in die afgelopen 
periode betekend voor meditatiegroepen? 
Ik stuurde een aantal groepen een mail met 
vragen.

“Het streamen van bijeenkomsten 

bevalt ons goed”

vipassana rotterdam, marjan beijering (secretaris): 

We zijn vanwege corona online gaan mediteren via Zoom. Sinds 
7 juli mediteren we weer in de zendo met maximaal ruimte voor 
12 mensen. De bijeenkomsten worden gestreamd om deelnemers 
die niet willen of kunnen komen tegemoet te komen.

Het streamen van bijeenkomsten bevalt ons goed, sommige 
mensen geven er zelfs de voorkeur aan. We merken wel dat die 
zich minder betrokken voelen bij de Vipassana Rotterdam, ze 
dragen bijvoorbeeld niet altijd financieel bij. Niettemin vinden 
we het een verrijking van ons aanbod en zijn benieuwd of we de 
komende tijd nog nieuwe mensen kunnen bereiken. Wel is het 
een extra tijdsinvestering voor bestuursleden. We besluiten later 
dit jaar of we er na 1 januari 2022 mee doorgaan.

Het onderwerp corona is in de nabespreking een paar keer aan 
de orde gekomen, bijvoorbeeld de andere manier van leven, 
de rust die dat met zich meebrengt maar ook een gevoel van 
isolement, ziekte of overlijden van naasten. We hebben op 
de website gemeld dat mensen die het moeilijk hebben hun 
draai te vinden in coronatijd een persoonlijk gesprek met 
meditatieleraar Simin Abravesh kunnen voeren.

Vanwege corona zijn er wel wat minder mensen mee gaan doen. 
Gemiddeld waren er voor corona 12 mensen. In de periode dat 
we alleen via Zoom mediteerden gemiddeld ongeveer 6 en nu 
met gecombineerde live- en Zoomsessies samen ongeveer 10.

Uiteindelijk heeft corona een negatieve impact. Veel mensen 
hebben de persoonlijke ontmoeting tijdens de bijeenkomsten 
gemist en een aantal mensen hebben we in coronatijd ook niet 
online gezien. Maar dat het nieuwe aanbod er is en relatief goed 
bevalt is natuurlijk positief.
 

“Ons groepje is maart 2020 gestopt”

vipassana bodegraven, ellen de jong

 
Ons groepje is maart 2020 gestopt. Mijn man en ik behoren 
door onze leeftijd en bepaalde aandoeningen tot de hoogste 
risicogroep. Had mensen die allemaal jonger waren dan ik zelf. 
Heb zeker 10 jaar lang met liefde de mensen begeleid en ben 
dankbaar dat ik het heb mogen doen. Maar in de winter kan 
ik in mijn huiskamer niet de ramen openzetten. Dus moet ik 
stoppen met begeleiden. 

“Sindsdien zijn er geen gastleraren 

meer geweest”

inzichtmeditatie deventer, margreet heringa

De enige en grote verandering en gemis is dat in maart 2020 
Dingeman Boot nog onze bijeenkomst leidde en dat er sindsdien 
geen gastleraren meer zijn geweest. En natuurlijk moesten we af 
en toe stoppen: in 2020 twee maanden, in 2021 vijf maanden.

We zijn geen online bijeenkomsten gaan geven. Wel is er door 
leden op individuele basis online gemediteerd via 30NOW. 
Er zijn niet meer of minder mensen mee gaan doen aan de 
livemeditaties en verder heeft corona ook weinig impact 
gemaakt op onze groep.

Het onderwerp corona kwam af en toe expliciet in de 
dhammatalks naar voren en/of in het delen. We hebben ook de 
mooie mondkapjesmeditatie uit de nieuwsbrief van Joost van 
den Heuvel Rijnders gedaan.

Vipassana & corona
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Ik ben, vind ik zelf, niet bijzonder goed in 

mediteren. Ik ken anderen die zich veel grondiger 

aan meditatie lijken te wijden dan ik. Als ik 

serieuzer was geweest dan had ik toch zeker veel 

meer tijd besteed aan de jhāna’s dan slechts 2 

retraites van een week. Maar al vind ik deze vorm 

van beoefening interessant, toch ben ik niet geneigd 

om weken of maanden te besteden aan het verfijnen 

of verdiepen ervan. Eén reden voor mijn gebrek 

aan belangstelling is dat ik nu, maanden later, 

nog steeds merk hoe de effecten van deze jhāna 

retraites doorwerken in mijn aandacht en gewaar 

zijn, niet alleen op het kussen maar in het leven 

van alledag. Concentratie (samadhi) is een integraal 

deel geworden van mijn dagelijkse beoefening. Mijn 

meditatie is nu meer belichaamd, en ik ben meer 

waarde gaan hechten aan tevredenheid, vreugde, en 

welzijn als deel van het proces.

Jhāna beoefening heeft me geholpen om te begrijpen 
dat het traditionele boeddhistische onderscheid tussen 
“kalmtemeditatie”(samatha) en “inzichtmeditatie”(vipassana) 
misleidend kan zijn. Het kan nuttig zijn om ze in het begin aan 
te bieden als twee afzonderlijke meditaties, maar naarmate je 
langer mediteert worden ze steeds meer één geheel. Theoretisch 
wist ik dit al door het bestuderen van het boeddhisme.  Maar 
pas door deze jhāna retraites te doen begreep ik wat dit 
betekende voor mijn eigen belichaamde ervaring.
Door de jaren heen mag ik dan wel vele duizenden uren hebben 
doorgebracht op een meditatiekussen, maar nog steeds komen 
afleiding, sloomheid en verveling langs. 

Op retraite heb ik meestal goede en slechte dagen. Soms 
word ik overweldigd door obsessieve zorgen die me urenlang 
gevangenhouden. Mijn stemming kan van het ene moment op 
het andere omslaan van vreugde naar wanhoop. Er kunnen hele 
periodes zijn dat ik helemaal niet bezig ben met mediteren. Vaak 
voel ik me een dilettant, iemand die maar wat doet.

Waarom ga ik dan toch maar steeds door met een activiteit die 
in veel opzichten nauwelijks invloed lijkt te hebben op wat er in 
mijn geest gebeurt? 

Ik weet nu dat de waarde van 

meditatie niet daarin ligt dat het de 

inhoud van je ervaring verandert. 

Wat het doet is dat je je anders gaat 

verhouden tot die inhoud. 

Alle gepieker en kleinzieligheid, alle zelfzuchtige fantasieën en 
begeertes: ze stromen gewoonweg de geest binnen als gevolg 
van voorafgaande omstandigheden waarover ik vrijwel geen 
macht heb. Deze natuurlijke processen gebeuren onafhankelijk 
van mijn wil. Ik kies er niet voor om deze dingen te voelen. Het 
enige dat ik kan doen is ze opmerken wanneer ze opkomen, 
ze erkennen als verschijnsel, en me niet al te veel laten 
beïnvloeden of gek maken.  

solitude
The Art of

Stephen Batchelor | Vertaling Margreet Heringa
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Ik doe al heel wat jaren m’n best om een opmerkzaam en 
ethisch leven te leiden. Daardoor heb ik misschien de kans 
verminderd op die condities die de meest akelige vormen van 
reactiviteit uitlokken. Door niets met zulke reacties te doen, 
versterk ik ze misschien minder dan vroeger, met als gevolg dat 
ze minder vaak optreden. Maar dan nog: hoe kan ik weten dat 
zulke voordelen niet gewoon het gevolg zijn van levenservaring 
of andere factoren die niets met formele meditatie- beoefening 
te maken hebben? Kan ik zeker weten dat ik niet ditzelfde zou 
ervaren, ook al had ik helemaal nooit in kleermakerszit op een 
kussen gezeten? Wetenschappelijk onderzoek naar de effecten 
van meditatie probeert antwoorden op deze vragen te vinden. 
Hoewel sommige resultaten er inderdaad op lijken te wijzen dat 
meditatie een bepalende factor kan zijn bij het optreden van 
zulke veranderingen, toch zou het op dit moment voorbarig zijn 
om verregaande conclusies te trekken over de uitwerking van 
mediteren.

Aangezien ik degene ben in wie de effecten van meditatie 
zich afspelen, ben ik waarschijnlijk in de slechtste positie om 
erover te oordelen. Ik sta te dicht op het proces om min of meer 
helder te kunnen zien wat de gevolgen zijn van deze beoefening 
die ik al zo lang doe. Je kan dat beter vragen aan mijn vrouw, 
mijn broer, mijn oude vrienden. Ik betwijfel of dat eenduidige 
antwoorden zou opleveren.

Al met al is voor mij als mediterende het enige dat er echt 
toe doet: hoe goed of slecht ga ik om met de uitdagingen en 
mogelijkheden van de situatie waarin ik me bevind. Als mijn 
reflectie en mijn oefeningen niet bijdragen aan hoe ik als 
persoon tot bloei kom in mijn relaties met anderen, dan moet 
ik me wel afvragen wat dan wel het doel is van al die maanden 
en jaren daarmee bezig zijn. Ieder moment in het leven biedt 
de kans op een fris begin. Ik kan me volledig verbinden met 
wat er zich aan me voordoet, loslaten wat me terughoudt, en 
dan spreken of handelen op een manier die niet bepaald wordt 
door mijn angsten, en door mijn obsessieve verlangens of 
egocentrische denkbeelden.  Dat is hoe ik probeer te leven, en 
dat lukt niet altijd; maar toch ben ik ervan overtuigd dat voor 
mij, om hiertoe in staat te zijn, mindfulness, concentratie, en 
een open onderzoekende houding cruciaal zijn.  

Voorts twijfel ik er niet aan dat iemand die zich serieus toelegt 
op contemplatie in staat is om te komen tot uitzonderlijke 
geestestoestanden die misschien ongeloofwaardig klinken 
voor hen die niet vertrouwd zijn met deze dingen. Als Leigh* 
beschrijft hoe hij langere tijd verkeert in de jhāna’s en niet-
stoffelijke absorpties, zie ik geen reden om hem niet te geloven. 
Op MRI-hersenscans van Leigh terwijl hij mediteert is te zien 
hoe verschillende hersengebieden oplichten naarmate hij tot 
andere jhāna’s overgaat. Maar ik vermoed dat het vermogen 
om zulke buitengewone bewustzijnstoestanden te bereiken 
voortkomt uit een hele reeks andere factoren dan alleen formele 
meditatie. Naast dat sommige mensen veel gemotiveerder 
zijn om te streven naar zo’n toestand, past het bereiken ervan 
misschien beter bij hun temperament en wellicht neurobiologie.

“We hadden wel de ervaring,” schreef T.S. Eliot in het gedicht 
The Dry Salvages, “maar de betekenis ervan ontging ons.” De 
betekenis van contemplatie moet niet verward worden met 
de ervaring van contemplatie. Het vermogen om te verkeren 
in een staat van diepe concentratie, extase, en helderheid is 
op zichzelf zonder betekenis.  Je kunt je spirituele spieren 
trainen en ontwikkelen tot buitengewone hoogten zonder dat 
je noodzakelijkerwijs tot bloei komt als mens. Jouw meditatie is 
van betekenis voor zover hij je helpt om te worden zoals je graag 
zou willen zijn. En aangezien een ethische visie een integraal 
onderdeel is van je hele leven, zal je reflectieve beoefening door 
zo’n visie gedragen, doordrongen en getransformeerd worden.

Om die beoefening echt in je leven te integreren is meer nodig 
dan heel goed worden in meditatietechnieken. 

Waar het om vraagt is dat je een 

zekere fijngevoeligheid aankweekt en 

verder ontwikkelt voor het geheel van 

je bestaan – van intieme momenten 

met je eigen pijn tot de eindeloze 

wereldpijn. 

Deze gevoeligheid omvat een hele reeks vaardigheden: 
opmerkzaamheid, willen onderzoeken, begrip, concentratie, 
mededogen, gelijkmoedigheid, zorgzaamheid. Elke genoemde 
vaardigheid kan ontwikkeld en verfijnd worden terwijl je 
alleen bent, maar heeft weinig waarde als hij niet bestand is 
tegen de complexiteit van de ontmoeting met anderen. Wees 
nooit zelfvoldaan over je beoefening; deze is immers nooit af. 
Steeds weer weet de wereld ons voor verrassingen te stellen. 
Ik deed mijn diepste inzichten op buiten de meditatiezaal, niet 
daarbinnen op mijn kussentje. 

*Bedoeld is: Leigh Brasington, vooral bekend vanwege zijn nadruk op 

concentratie in de meditatiebeoefening, de jhana’s in de Theravada-

traditie.

Stephen Batchelor: The Art of Solitude (Yale University Press, 2020) 

Hoofdstuk 30

Van The Art of Solitude is (nog) geen vertaling uitgebracht in het 

Nederlands. Margreet Heringa heeft dit hoofdstuk vertaald ten 

behoeve van mediterenden, met toestemming van Stephen Batchelor.
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Zelfdiscipline, in het begin een noodzakelijk 

onderdeel van de meditatiepraktijk, verliest alle 

hardheid wanneer zij gedragen wordt door twee 

zachte geesteshoudingen: mildheid voor onszelf 

en vertrouwen dat het pad werkelijk tot bevrijding 

leidt.

Zelfdiscipline houdt verband met leren en met geluk
Het begrip ‘discipline’ kan tegenwoordig niet op een gunstig 
onthaal rekenen. Het wekt associaties met onaangename 
ervaringen en blinde gehoorzaamheid. Toch is discipline 
noodzakelijk voor ieder mens die iets wil leren. Dit blijkt al 
uit het woord zelf dat verwant is aan ‘discipel’, dat ‘leerling’ 
betekent. 
Dat er een noodzaak voor mensen bestaat om te leren 
is een gevolg van de ‘condition humaine’, de algemene 
menselijke situatie. Alle religies leren dat de mens niet af is, 
onvolkomenheden vertoont. Aan zichzelf overgelaten zal hij/zij 
kiezen voor de centripetale krachten in zichzelf, die zijn/haar 
afstand tot de menselijke en natuurlijke omgeving bevestigen 
en die zijn/haar eigen ‘ik’ op een voetstuk zetten. Met andere 
woorden, de ongedisciplineerde mens wordt egocentrisch en 
uiteindelijk ongelukkig.

Discipline is de weg naar geluk. 
Dat is een uitspraak waar maar weinigen het eens mee zullen 
zijn, maar daarom is ze niet minder waar. De waarheid wordt 
niet gevonden door een referendum. Degenen die niet zo 
makkelijk inzien dat zelfdiscipline naar geluk leidt hebben 
misschien wel ervaren dat zelfdiscipline een onmisbare 
kwaliteit is voor iedereen die iets wil bereiken dat de moeite 
waard is.

Negatieve associaties bij discipline
Dat velen denken dat discipline tot ongelukkige toestanden 
leidt, komt doordat men meestal associaties heeft met de 
discipline in het leger, waar zij van buitenaf opgelegd wordt 
en wel met behulp van straffen. Er zijn ook andere plaatsen 
in de samenleving waar een opgelegde discipline heerst. De 
uiterlijke discipline is echter niet fundamenteel, en kan niets 
uitrichten indien niet de innerlijke discipline gewekt wordt. De 
essentie van discipline is zelfdiscipline. Zelfdiscipline is geheel 
onafhankelijk van groepsdwang, van verwachtingen van andere 
mensen, twee verschijnselen die uiteindelijk tot verzet leiden als 
het om uiterlijke discipline gaat.

Meditatie vergt in het begin zelfdiscipline
De meditatie werkt alleen als zij met regelmaat wordt gedaan. 
Zoals bekend kan de druppel de steen uithollen, maar alleen dan 

Paul Boersma

Milde
zelfdiscipline
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wanneer ze zich met grote regelmaat laat vallen. Iets dergelijks 
geldt voor meditatie. Zij werkt alleen als we het volhouden, ook 
op momenten dat er iets onaangenaams aan kleeft. Met andere 
woorden, ook meditatie vergt discipline, vooral in het begin.
Deze discipline is nodig om de weerstand tegen het mediteren 
te overwinnen. Meditatie gaat in tegen de egocentrische 
gewoontes, en vestigt nieuwe minder egocentrische gewoontes. 
Het is dus logisch dat de oude gewoontes zich in de vorm 
van weerstand laten gelden. Later gaan we meditatie prettig 
vinden, en dan ontstaat er een regelmaat waarvoor nauwelijks 
zelfdiscipline vereist is. Dan kunnen we het ons veroorloven 
alleen te mediteren als we er een prettig gevoel bij hebben, in 
het begin niet. 

Wat is zelfdiscipline
Zij houdt in dat je je houdt aan je eigen voornemens 
of voorschriften, ook als dat soms ongelegen komt of 
onaangenaam is. Dit kan doordat je een hoge prioriteit aan het 
doel toekent en doordat je een groot vertrouwen hebt in de 
middelen om het doel te bereiken. Met andere woorden, dit kan 
als je goed gemotiveerd bent.

Innerlijke houding bij het stellen en behalen van doelen
Discipline werkt als we zelf onze verplichtingen opstellen en op 
ons nemen. We moeten reëel zijn in de bepalingen die we ons 
opleggen. Rekening houden met onze mogelijkheden en met de 
omstandigheden. Maar ook rekening houden met het geluk dat 
ons ten deel zal vallen aan het einde van de oefenweg, en reeds 
onderweg.

Dan komt de fase van het zich houden aan de eigen 
voorschriften. Hier is het van belang twee dingen goed in 
het oog te houden. Ten eerste zal ons verstand ons redenen 
voorhouden om (zogenaamd voor deze ene keer) van de 
regelmaat af te wijken. Het verstand staat echter vaak in 
dienst van gevoelens (ook gevoelens als gemakzucht) en heeft 
dan niet dezelfde helderheid en hetzelfde overzicht als het 
verstand dat in alle rust en helderheid tot een besluit komt. 
Die voorschriften hebben we op ons genomen na uitgebreide 
en kalme overweging. Er is al veel gewonnen als we inzien 
dat een rationalisatie van een gevoel niet hetzelfde is als een 
weloverwogen besluit. Onderschat niet het vermogen van het 

verstand om steeds weer nieuwe redenen te bedenken om de 
meditatie over te slaan of uit te stellen.

Het tweede wat we in het oog moeten houden is onze houding 
tegenover onszelf. Het is niet goed om toegeeflijk of om lui te 
zijn, maar het is ook niet goed om wreed of streng tegenover 
onszelf te zijn. Zijn we te veeleisend dan leidt dat tot lijden en 
dan kan de reactie zijn dat iets in ons zich helemaal van het 
meditatie-project afkeert. Er ontstaat een grote afkeer van de te 
zware discipline met als gevolg een totaal gebrek aan discipline.

Metta, mildheid naar onszelf
Het is dus zaak onszelf wel te disciplineren, maar op zachte 
wijze. Het begint ermee dat we de discipline voor eigen bestwil 
aangaan en dit niet uit het oog verliezen. Dan is het ook 
van belang te kijken of we onszelf veroordelen of bestraffen 
wanneer er iets tussen gekomen is. Dit veroordelen of bestraffen 
heeft geen enkele zin, werkt alleen contraproductief. Een 
houding van zachtheid tegenover onszelf kan bevorderd worden 
door metta-meditatie. Deze begint gewoonlijk met het sturen 
van onvoorwaardelijke liefde naar onszelf. Onvoorwaardelijk wil 
zeggen dat er geen voorwaarden aan verbonden zijn, dus dat de 
liefde niet ophoudt als we niet aan een of andere voorwaarde 
voldaan hebben. Vanuit deze houding is het makkelijk te gaan 
mediteren en moeilijk om onszelf te bestraffen.

Het plannen van de meditatie
Nog een opmerking over de besluitfase. Denk na en neem een 
besluit over een bepaalde periode. Het is uiterst vermoeiend om 
elke dag weer met jezelf in gesprek te gaan of je nu wel of niet 
zult mediteren. En als je een project aangegaan bent, bijv. voor 
een aantal weken of maanden, zorg dan voor enige flexibiliteit, 
zodat de regelmaat niet mechanisch wordt. Als je één keer in 

Discipline
is de weg 
naar geluk 
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