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Alle waarheden
slingeren met de wind mee

Vier edele niet

DJANA MILETA

SIMSARA JANUARI 2022

Redactioneel
Een eeuwenoud klooster gaf Gabrielle Bruhn jarenlang de 
mogelijkheid om vipassana-retraites te houden. Zij geeft een 
prachtige beschrijving van deze plek en vertelt hoe een modern 
beleid daar evenementen laat verdwijnen.

Een bespreking van Titia de Graaf van het boek: Waarom 
boeddhisme werkt. De schrijver R. Wright steekt zijn 
enthousiasme voor de vipassana niet onder stoelen of banken. 
Naast zijn eigen meditatie-ervaring gebruikt hij informatie uit 
traditionele boeddhistische teksten en recent psychologisch 
onderzoek.

Mari den Hartog interviewt Bay Hagebeek. Belangrijk thema is 
seksuele identiteit. Hoe ervaar je je van binnen en wat zegt de 
Boeddha over niet identificeren?

Ook in dit nummer de jaarlijkse oproep om geld te doneren 
om de SIMsara mogelijk te maken. Verder aandacht voor een 
bestuurswisseling van de secretaris van de SIM.

Wederom een nieuwsbrief in coronatijd met interessante 
artikelen.

De redactie

SIM CONTACT

Iets onder 
de aandacht 
brengen?

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
algemeen:
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. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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simsara website:
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voorzitter:
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. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
fi nanciën:
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AFNAME DONATIES IN 2021

Vrijgevigheid beoefenen en tegelijk 
de SIMsara mogelijk maken... 

Nelleke Heinkens

Onze welgemeende dank aan degenen die vorig jaar een 

bijdrage hebben overgemaakt voor SIMsara. Maar de 

groep donateurs wordt steeds kleiner: hoewel de SIMsara 

naar meer dan 1000 adressen, digitaal en per post, wordt 

gestuurd, mochten we van slechts zo’n 200 personen in 

2021 een bijdrage ontvangen. Concreet betekent dat dat 

we tegenover kosten van zo’n €6500 net iets minder dan 

€4000 aan bijdragen ontvangen. We teren dus in. Maar 

als een groter deel van de ontvangers een bijdrage zou 

doen, zou dat niet nodig zijn.

Periodieke overschrijving
Een suggestie is om via internetbankieren in te stellen dat u één maal per 
jaar een periodieke overschrijving doet naar de SIM als donatie. Zie hiervoor 
de aanwijzingen van uw bank via internetbankieren. Dit kan op elk moment 
worden stopgezet. Het voordeel is dat u dan niet vergeet om jaarlijks uw 
donatie te doen.
Degenen die niet internetbankieren en nog werken met 
overschrijvingskaarten kunnen ook  zo hun donaties blijven doen.

ANBI status
Omdat de SIM een ANBI is, kunt u ook gebruik maken van een 
‘Overeenkomst Periodieke gift in geld’; een formulier hiervoor kunt u vinden 
op www.belastingdienst.nl. U legt dan voor minimaal vijf jaar een vast 
bedrag voor uw donatie vast. Het bedrag is dan in zijn geheel aftrekbaar als 
gift, zonder drempel.
De betaling gaat niet per incasso, dat moet u nog zelf blijven doen. Dit kan 
bijvoorbeeld ingesteld worden met een jaarlijkse periodieke overschrijving. 
Voor vragen kunt u mailen naar: penningmeester@simsara.nl of info@
simsara.nl 

Bij voorbaat alvast hartelijk dank voor uw vrijgevigheid dit komende jaar.
Namens het SIM bestuur, 
Nelleke Heinkens, penningmeester SIM 

• Digitale SIMsara? Graag €10 per adres.

• Papieren SIMsara? Graag €25 als goede richtlijn. 

• IBAN: NL72 TRIO 0338 4690 87 van de Stichting Inzichts Meditatie o.v.v. donatie 2022. 

DONATIE 2020
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even voorstellen...

Nieuwe SIM-secretaris 

Aangenaam. Mijn naam is Alexander Lammerts 
en sinds enige weken maak ik in de rol van 
secretaris deel uit van het bestuur van de SIM.

Ik ben mijn loopbaan begonnen als advocaat en later als 
kandidaat-notaris. Sinds 7 jaar ben ik werkzaam als legal 
counsel voor een regionale ontwikkelingsmaatschappij. In die 
functie houd ik mij bezig met het financieren van innovatieve 
start-up bedrijven die bijdragen aan oplossingen voor de 
maatschappelijke uitdagingen van deze tijd. Daarnaast ben ik 
als gastdocent verbonden aan de Hogeschool in Den Bosch.

Tien jaar geleden kwam ik in aanraking met vipassana en 
ben ik begonnen met mediteren. De laatste jaren is mijn 
beoefening geïntensiveerd en bezoek ik regelmatig retraites. 
Naar gelang de beoefening meer betekenis krijgt in mijn leven, 
is bij mij de behoefte ontstaan mijn steentje bij te dragen. Mijn 
betrokkenheid als secretaris voelt voor mij daarom als een 
logische stap waar ik met veel plezier naar uitkijk. 
Ik dank mijn voorganger, Teun Baak, voor de prettige 
overdracht van de werkzaamheden en mijn medebestuursleden 
voor het warme welkom. Fijn om zo van start te gaan. 

Alexander Lammerts   

Wijziging Algemene Voorwaarden voor SIM retraites 

https://simsara.nl/algemene-voorwaarden-sim-retraites. 

Dit is met name gedaan in het licht van de zich ontwikkelende 
situatie rondom corona. We hebben hiertoe een artikel 5 
toegevoegd om corona maatregelen te faciliteren (desgewenst 
aanpasbaar per afzonderlijke retraite), en artikel 6 aangepast 
om de spelregels met betrekking tot annulering goed vast te 
leggen. We raden deelnemers nu ook aan om te overwegen een 
annuleringsverzekering af te sluiten.

Namens het SIM bestuur, Alexander Lammerts

Uitnodiging
12 maart 
SIM-dag voor alle 

meditatiebegeleiders, 

organisatoren & vrijwilligers.

Zet 12 maart vast in de agenda!

op de agenda o.a.

. Internationaal retraitecentrum in NL

. Ervaringen ten tijde van corona

. Kennismaken met het nieuwe SIM-bestuur

. Plannen voor de toekomst

tijd:     11:00 tot einde middag

locatie:     Conferentiecentrum Samaya, Werkhoven

aanmelden: Daarvoor volgt nog een e-mail

Namens het bestuur, Alexander Lammerts 

secretaris@simsara.nl

save the date
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Titia de Graaf

Waar komen al die gedachten vandaan, die 
opborrelen als je wilt mediteren en van plan 
bent alleen maar je adem te volgen?

Hoe kun je ze onderzoeken en wat kun je ervan 
leren?

Hoe kan inzichtmeditatie de wereld redden?

Waarom 
Boeddhisme
Werkt

Deze en andere vragen stelde Robert Wright, evolutionair 
psycholoog, zich toen hij besloot zich te verdiepen in het 
boeddhisme en meer speciaal in vipassana-meditatie. Hij volgde 
diverse lange retraites en sprak met meditatiecoryfeeën, maar 
haalde ook informatie uit traditionele boeddhistische teksten en 
uit recent psychologisch onderzoek.

Het resultaat is dit boek, dat interessant kan zijn voor wie iets 
meer wil dan de bekende meditatie-instructies.
Wright beschrijft zijn eerste schreden op het meditatiepad en 
ook enkele bijzondere ervaringen die hij in de loop van de tijd 
kreeg. Hij erkent met humor dat hij geen “goede meditator” is 
en in het dagelijks leven geneigd is tot woede, haantjesgedrag 
en betweterigheid. Maar hij legt ook uit dat al die neigingen 
worden verzacht doordat hij dagelijks mediteert. En hij legt uit 
hoe het komt dat wij zitten met verstorende gedachten en, erger 
nog, met onheilzaam gedrag.

Zoals bij alle levende wezens, is natuurlijke selectie bepalend 
geweest voor de evolutie van de mens. De vroegste mensen, 
zeg maar jager-verzamelaars, moesten voortdurend alert 
zijn op dreigingen, hetzij van buitenaf, hetzij van binnen de 
groep. Hun brein was zo ontworpen dat ze goed voor zichzelf 
zouden zorgen, en voor het doorgeven van hun genen. Ze 
moesten gezond blijven, binnen hun groep sociaal zijn, 
rivalen vernederen, leden van het andere geslacht vleien en 
familieleden beschermen.

Deze programmering zit (helaas) nog steeds in ons brein en is 
de oorzaak van veel hardnekkige gedachten en gevoelens die 
ongevraagd bij ons opkomen als we zitten te mediteren, maar 
ook in het dagelijks leven.

Psychologen denken tegenwoordig dat gedachten eerst 
onbewust zijn, altijd samenhangend met gevoelens, en 
gegroepeerd worden in modules of sub-zelven die bijvoorbeeld 
gaan over een partner aantrekken of vasthouden, vriendschap, 
maatschappelijke status, gezondheid. Na organisatie, of 
geharrewar in je geest, komt op zeker moment één module als 
belangrijkste boven. De gedachte in die module komt dan pas in 
je bewustzijn!  Je hebt er zelf helemaal geen invloed op gehad of 
deze gedachte opkwam, of een andere, of een derde.

De gedachten worden opgestuwd door gevoelens (in de 
Nederlandse vertaling van dit boek wordt niet gesproken over 
emoties, hoewel wij misschien wel dat woord zouden kiezen) en 
dat maakt ze meteen onbetrouwbaar. De gevoelens waren nuttig 
in de prehistorie, om te overleven en je genen door te geven, 
maar in de moderne wereld zijn ze grotendeels onheilzaam. 
Je kwaad maken in het verkeer bijvoorbeeld, of hunkeren naar 
zoete lekkernijen, had vroeger een functie zoals rivaliteit of 
overleven, maar tegenwoordig heb je er niets aan.

Daarom is het goed om gedachten die opkomen, te wantrouwen, 
in de zin dat ze ons kunnen misleiden en meestal niet de 
waarheid bevatten. De Engelse titel van dit boek, Why 
Buddhism Is True, verwijst hier ook naar. Dankzij het 
boeddhisme, en vooral dankzij vipassana-meditatie, kunnen 
we achter de waarheid komen. We zien dan dat ons beeld van de 
buitenwereld, en ook ons zelfbeeld, gekleurd of zelfs gecreëerd 
is door allerlei indrukken, aannames en vooroordelen. Zo wordt 
het makkelijker om de begrippen anatta (geen zelf) en anicca 
(onbestendigheid) te duiden.
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Zo zegt Wright bijvoorbeeld dat alle dingen en ook personen 
eigenschappen hebben die gehoord of gezien kunnen worden, 
door middel van neutrale waarneming. Dingen hebben echter 
geen essentie. Je kent er zelf een essentie aan toe. Je verzint 
een verhaal en dat ga je geloven. Daarop baseer je weer andere 
verhalen, verzinsels en veronderstellingen. Essentie hangt altijd 
samen met gevoel en daardoor word je vaak misleid. Voorbeeld: 
je zit te mediteren en je hoort een geluid. Je interpreteert het 
geluid als komend van een zaagmachine. Je plakt meteen een 
negatief label op de zaagmachine omdat hij je heeft gestoord in 
je meditatie. Dat wordt voor jou de essentie van die machine.
Maar ook dingen met een minder duidelijke affectieve 
lading krijgen van ons een (subtiele) positieve of negatieve 
essentie toebedeeld. Dit is uitgezocht en bewezen in allerlei 
psychologische proeven.

Vipassana-meditatie kan ons helpen om de affectieve reacties 
en oordelen over dingen langzamerhand van de zuivere 
waarneming af te pellen. Zeer ervaren meditatoren kunnen 
dingen waarnemen zonder essentie, zij zien “leegte”.
In het hele boek vervlecht Wright op deze manier recente 
psychologische inzichten met de voorschriften en uitspraken 
van de Boeddha. Hij doet een suggestie om de wereld te redden 
door middel van vipassana-meditatie, die voor ons niet direct 
als een verrassing zal komen.

Wat ik het leukste vond om te lezen, was de uitleg hoe 
gedachten en gevoelens worden gevormd.
Het opkomen van gedachten heb je niet in de hand. Wat je wel 
zelf in de hand hebt, is hoe je reageert op je gedachten. Wat je 
ermee doet. Dat is vipassana. Het hoeft niet tijdens meditatie, 
het kan ook in het dagelijks leven.
Succes!

Titia de Graaf

Waarom boeddhisme werkt – Robert Wright. 

Uitgeverij Prometheus, Amsterdam, 2018. Vertaling: Paul Syrier.

Oorspronkelijke titel: Why Buddhism Is True, uitgeverij Simon & Schuster, 2017.

Afscheid Teun Baak 

 
Per 1 november 2021 heb ik mijn werkzaamheden als 
secretaris van de SIM aan mijn opvolger Alexander Lammerts 
overgedragen.
 
Ik ben blij dat ik de afgelopen drie jaar actief heb kunnen 
bijdragen aan de vipassana-sangha, waaraan ik zelf ook zoveel 
te danken heb. Nu is het tijd om ruimte te maken voor andere 
activiteiten en voor iemand anders om de rol van secretaris op 
zich te nemen. 
 
Bij deze wil ik mijn medebestuursleden hartelijk danken voor de 
prettige samenwerking in de afgelopen periode.
 
Met vriendelijke groet,
 
Teun Baak

oud secretaris sim

simsara.nl

Nieuw: ’Cursussen’ op de SIM site

 

Wie recent op de sim-site bij het retraite-
aanbod heeft gekeken, zal het vast hebben 
opgemerkt; 

naast het aanbod van retraites en ‘Online 
activiteiten’, worden er nu ook cursussen 
aangeboden.

Opvallend genoeg werkt dat kennelijk goed, want voor de 
basiscursus 2022 in Amersfoort kwam de eerste aanmelding al 
binnen via simsara.nl ipv de eigen website...

Wij hopen van harte dat alle begeleiders en organisatoren goed 
gebruik gaan maken van deze optie.

Voor 2022 staan nog meer veranderingen op stapel 
voor simsara.nl. Ook die zullen voor begeleiders en de 
administratieve organisatie vele verbeteringen met zich 
meebrengen.
 
Met vriendelijke groet, Job Burgers
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Verdienmodel

Ik sta voor het klooster van de Kapucijnen van het jaar 1645. 
Het is niet makkelijk te bereiken met openbaar vervoer. 
Pelgrims komen erlangs op hun “Walk of Wisdom”. Dat is een 
wandeltocht van 136 km rondom Nijmegen. Ze zijn welkom voor 
een bed en een sobere maaltijd. Ik trek nog een keer aan de bel. 
Ik word toch verwacht? Dan opent een glimlachende man met 
baard de zware deur. Het is Ludo, hij draagt geen habijt maar 
sandalen zonder sokken. In de vrieskou! Ik kijk naar zijn voeten, 
hij ziet het en zegt:

“Ja, jongedame, geduld en een beetje afgehard zijn 

is ons broeders niet vreemd.” Direct ben ik op mijn 

plaats gezet. Twee keer aanbellen!

Binnen is het niet veel warmer, de gangen van het klooster in 
een vierkant rondom de binnenplaats. Dat is de begraafplaats 
van de monniken. De kleine kapel, waar drie keer per dag het 
gebed plaatsvindt. Een overpeinzing, vaak omlijst door muziek. 
Vervolgens de indrukwekkende refter. Daar staan houten 
banken en er hangen reusachtige schilderijen met de lijdende 
Jezus aan het kruis en Maria, de troostrijke. Een houten kachel 
in het midden, een doorgeefluik naar de keuken. Complete stilte. 
Ook ik verstil vanbinnen. 

Ik ben hier uitgenodigd om te kijken of ik vipassana-retraites 
kan verzorgen. Kennismaken. De broeders kunnen zich daarin 
wel vinden, op de meditatiezolder staat een twintigtal houten 
bankjes. En ja, die zijn gemaakt door een broeder, die een 
zencursus in het klooster volgde. 

Oost ontmoet West. Het christendom ontmoet het 

boeddhisme. 

Het klooster werd in 2017 tot de stilste plek van Nederland 
gekozen met de mooiste kloostertuin. In het pesthuis branden 
vaak de lichtjes. En ook bij de beelden van Franciscus bij de oude 
bomen vind je een spreuk of een bloem. Overal zijn verborgen 
plekjes buiten, waar je kunt zitten en naar de zwanen op het 
meertje kunt kijken. Met een beetje geluk zie je de bever en de 
ijsvogel. De twee poezen hebben het beste kattenleven dat je je 
kunt voorstellen! 

Het eten is van voortreffelijke kwaliteit omdat bijna alles uit de 
moestuin komt. Veel vrijwilligers uit de omgeving zetten zich 
met hart en ziel in. In de tuin, als kok, in de schoonmaak of als 
gastheer of gastvrouw. Net als ik ervaren ook zij de weldadige 
en heilzame werking van deze bijzondere plek. 

Gabriëlle Bruhn

We schrijven het jaar 2013. Het is januari en bitterkoud. Ik trek aan de 

bel voor de grote eikenhouten deur in het klooster in Velp bij Grave. Over 

de dijk ben ik gekomen, rechts van mij de zacht stromende Maas met de 

uiterwaarden waarop de grote grazers staan en enkele verlate ganzen hun 

vlucht naar het zuiden maken. 
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Voordat de maaltijd begint, wordt een belletje geluid en een 
psalm gelezen. Men wacht tot iedereen uitgegeten is, tot er weer 
een belletje gaat. En dat duurt echt zo lang tot de laatste hap 
genomen is. En er komt een moment waarop Ludo mij vraagt 
om een tekst uit het boeddhisme voor te lezen bij de maaltijd. Ik 
voel me vereerd door zoveel vertrouwen en verbinding. 
Voor mijn groepen wordt zelfs boven bij de slaapvertrekken 
de grote klok stilgezet, omdat je echt niet kan slapen door het 
zware monotone geluid van de wijzers en elk half uur de heldere 
klokslag. 

Ik voel me hier zo hartelijk welkom, opgenomen, 

opgevangen, helemaal thuis. 

En dat zou bijna zeven jaar zo blijven. Meestal begeleid ik 
vier retraites per jaar, de deelnemers worden in het klooster 
ontvangen met woorden van vrede en daden van vrijgevigheid. 
Omdat het verblijf niet duur is en ik op dana-basis de retraites 
begeleid kunnen ook deelnemers met weinig inkomen hier 
komen en de leer van de Boeddha aanhoren en praktiseren. In 
2016 wordt de stichting “Avant Spirit” opgericht met Mark van 
der Linden als beheerder. Door zijn inzet en vastberadenheid 
kunnen er meer verschillende spirituele cursussen plaatsvinden. 
Er kan bijvoorbeeld ‘s avonds een licht labyrint gelopen worden. 
Ook mensen die het even niet meer zien zitten door persoonlijke 
omstandigheden of burn-out, vinden hier een plek om tot rust 
te komen.

Mijn groepen nemen vaak deel aan het gebed in de kapel en 
andersom schuiven de broeders, pelgrims en vrijwilligers 
soms aan bij de dhamma-lezing in de avond bij de vipassana-
retraites. Bijna alle deelnemers hebben de weg naar mij en naar 
het klooster via de website van Simsara gevonden. Daar ben ik 
de mensen van Stichting Simsara zeer dankbaar voor. 
Zo had het nog lang kunnen duren.

Maar in de herfst van 2021, het jaar waarin ik tot vier keer 
toe retraites door corona moest annuleren, valt voor het eerst 
het woord “verdienmodel”. Het klooster brengt volgens de 
nieuwe eigenaar, een investeerder, te weinig op. Het gonst 

van geruchten over grote evenementen die moeten gaan 
plaatsvinden, bruiloften en “Tiny houses” die in de tuin 
gebouwd zouden worden. Er zou zelfs een kinderdagverblijf 
kunnen starten. Mark heeft altijd zijn tijd en energie als 
beheerder in activiteiten gestoken, die de geest van dit prachtige 
gebouw ademen. Moegestreden besluit hij dan ook om in januari 
2022 te gaan vertrekken. En daarmee komt ook een einde aan de 
stichting Avant Spirit.

En ook voor mij eindigt deze mooie tijd, waar ik de dhamma kon 
leven en verspreiden in een klein paradijs. 
Net als veel van de vrijwilligers kan en wil ik niet deel zijn van 
een verdienmodel. De retraites zouden te duur worden voor 
iemand die net rond kan komen. En ook zou ik het principe van 
dana los moeten laten. 

En is het niet juist deze mooie traditie van dana, die ons 
verbindt in het geven van retraites? Staan wij als begeleiders 
niet symbool voor het kleine meisje, dat lang geleden aan 
Siddhartha Gautama rijstepap voerde aan de oever van de 
Ganges toen hij, vermagerd tot een skelet, bijna niet herkenbaar 
als menselijk wezen, uit het bos kwam om de verlichting te 
bereiken? Zonder haar dana was Siddhartha misschien nooit 
Boeddha geworden. 
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‘Deze nama-rupa-ervaring is niet van mij’. Dat is 

misschien wel de kern van wat de Boeddha leert. 

Hecht je er dus ook niet aan, zegt hij, want dat 

leidt tot dukkha. ‘Mij’ en ‘ík’ bestaan trouwens ook 

niet wezenlijk. Dus doe ik mijn best om me niet al 

te erg te hechten aan mijn overtuiging dat ik een 

witte hoogopgeleide 50+ man ben. Best wel lastig 

trouwens, dat niet-hechten... 

Maar in deze tijd zijn eeuwenoude ideeën over gender 
en identiteit aan het schuiven. De wetenschap creëert 
mogelijkheden om ons lichaam aan te passen aan ons 
gevoel van wie we ‘écht’ zijn. En soms lijkt het wel mode om 
jezelf steeds specifieker in te delen in bepaalde gender- en 
identiteitshokjes. Dat lijkt in tegenspraak met wat de Boeddha 
zegt. Aan de andere kant ervaren veel mensen deze nieuw 
ontstane mogelijkheden juist als bevrijdend. 

Ik weet het niet meer. Ik ga daarom in gesprek met iemand 
die veel van dit onderwerp afweet. Bay Hagebeek is 
meditatiebegeleider én in transitie van vrouw naar man. De 
juiste persoon voor mij om mee te spreken.

i s  g e n d e r  e e n  i l l u s i e ?

Mari den Hartog in gesprek met Bay Hagebeek
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In deze spirit neem ik afscheid van het klooster in Velp. Ik ben 
ervan overtuigd dat een nieuwe plek naar me toe zal komen. 
Moge de geest van de Kapucijnen voortbestaan. Moge eenieder 
die deze magische plek bezoekt en ook alle mensen die het 
stokje nu overnemen, in vrede en gelukkig leven. 

Bay, ons lichaam is waarschijnlijk nooit zo mooi en gezond 
als we zouden willen. Er zijn mensen die kapitalen uitgeven 
om hun lichaam te veranderen door sport, diëten, cosmetische 
chirurgie etc. Is er niet altijd een conflict tussen hoe het 
lichaam is en hoe we zouden willen dat het is? Moeten 
we niet werken aan de diepere oorzaak van ons lijden, 
namelijk verlangen, afkeer en onwetendheid? En als je 
genderincongruentie ervaart dat proberen te erkennen en te 
accepteren?

Dat is interessant dat je dat zo zegt, je spreekt natuurlijk tegen 
iemand die in transitie is.

Daarom voel ik me nu ongemakkelijk...

Ik heb vaak gedacht ‘Zou ik mijn genderincongruentie niet 
gewoon moeten accepteren?’ Ik sprak ooit een lerares en zij zei 
‘Luister als iets zoveel lijden oplevert waardoor het psychisch 
ook niet goed met je gaat, als er iets is dat je eraan kunt doen, 
doe dat dan.’ Net als iemand die een hartafwijking heeft, dan 
zeg je ook niet ‘accepteer het maar’, die wordt ook geopereerd. 

Ik denk dat veel mensen die alles wat op gendergebied 
plaatsvindt irritant vinden of niet snappen, denken ‘We zijn 
toch allemaal mens, daar gaat het toch om?’. Natuurlijk gaat 
het daarom, maar het gaat er ook om dat wat in je hoofd zit 
niet klopt met wat je in de spiegel ziet. En dat gaat niet over 
schoonheid. Het gaat over een oergevoel van zijn, het gaat over 
hoe je door de wereld beweegt. Je voelt jezelf vrouw of man, 
geen van beiden of daartussenin, maar als je dan in de spiegel 
kijkt dan denk je ‘Shit dat klopt helemaal niet met dat gevoel’. 
Maar daar ben je nog niet klaar. Als je verandering wilt in die 
situatie dan zet je je hele wereld op zijn kop. Je moet een lang 
traject in waarin je ook beoordeeld wordt en je moet de hele 
molen in van hormonen en eventueel operaties. 

Dus het is niet iets dat je kunt wegmediteren. Je kunt hoogstens 
leren omgaan met gedachten als ‘Mag ik dit wel voelen?’, want 
ik verraad nu iedereen die van mij houdt. En hoe moet het met 
mijn gezin en vinden mensen mij nog wel aardig straks? Dat 
zorgt er ook voor dat je denkt ‘Alles wat ik kan doen om het te 
accepteren, dat doe ik dus ook.’ Ik heb geleerd dat als ik een 
‘shaky trans’ ben, mensen denken ‘Zie je wel, die weet helemaal 
niet wat ‘ie wil. Dus die nemen we niet serieus.’

Dank je wel. Ik denk dat ik het nu beter snap. Maar hoe kijk 
jij vanuit jouw boeddhistische perspectief dan aan tegen onze 
neiging om onszelf te identificeren met ons geslacht? Zoals 
mannen zich identificeren met hun man-zijn, of vrouwen met 
hun vrouw-zijn?

Mannelijkheid en vrouwelijkheid vind ik een heel lastig gegeven. 
Wat is het verschil? Er is wel degelijk verschil. Qua evolutie 
heb je die twee eenheden nodig om de soort voort te planten. 
Maar inmiddels zijn we zover ontwikkeld dat we ontdekken dat 
mannelijkheid en vrouwelijkheid erg door elkaar heen lopen. 
Het is ook cultureel bepaald wat mannelijk of vrouwelijk is of 
beide.

Maar jijzelf identificeert je wel met iets.

Ja ik heb het gevoel van het mannelijke lichaam. Dat heeft ook 
te maken met een gevoel van ‘belonging’ bij mezelf. Sinds ik in 

transitie ben, voelt het alsof mijn lichaam en geest naar elkaar 
toeschuiven en beter samenvallen. Het voelt voor mij nu heel 
gegrond. Zonder dat ik verlicht ben of zonder dat ik precies 
weet hoe het zit. Maar ik kan vanuit... ik was altijd dáár met 
mijn aandacht… bij wat anderen over mij dachten. Ik vond het 
heel lastig om hier te zijn. Dat heeft mij ook veel slechte dingen 
opgeleverd in het leven. Nu voel ik dat ik veel meer hier kan zijn.

Omdat je nu meer kunt zijn wie je bent…

Ik hoef er niet meer over na te denken. Soms vind ik het 
transitieproces wel lastig, het voelde ook alsof ik het hele 
vrouwelijke deel van de aarde te kort deed omdat ik bij ‘de 
verkeerde kant’ ging horen! (lacht) Als vrouw in deze wereld heb 
je best wat te verstouwen. Maar uiteindelijk gaat het alleen maar 
over waar je jezelf het best bij voelt.

Volgens mij heeft de Boeddha nooit gezegd dat je geen vrouw of 
man mag zijn. Het gaat er over dat we allerlei zaken die daar aan 
vast hangen te serieus nemen. Bijvoorbeeld dat je als man stoer 
moet zijn of een jager en als vrouw meer verzorgend bent. Dat 
zijn rollen die vroeger misschien logisch waren, ook vanuit een 
fysieke bouw.

Als je kijkt naar monniken en nonnen dan denk ik dat 
daar veel mannelijke en vrouwelijke uiterlijkheden zijn 
weggenomen. Door uniforme kleding, kaalscheren, geen 
fysieke interactie met het andere geslacht, etc. Er wordt dus 
veel gedaan om de hele seksuele identiteit weg te strippen 
zodat je daar minder aan hecht en je er minder door laat 
verstoren.

Maar dan heb je het vooral over seksuele driften en die heeft 
bijna iedereen, ongeacht hoe je je identificeert. Die driften 
vormen een belangrijke tegenkracht voor de verlichting, 
misschien wel de belangrijkste. Maar dat vind ik weer iets 
anders dan gender of geslachtsbeleving.

Hoe vind jij dat in de boeddhistische wereld omgegaan wordt 
met mensen die genderincongruentie ervaren?

Ik hou het bij mezelf, want ik denk dat het erg 
persoonsafhankelijk is. Ik heb zelf niet zoveel last van 
uitsluiting of discriminatie. Maar dat heeft er ook mee te maken 
hoe je jezelf als persoon kunt presenteren. Ik denk dat het 
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eigenlijk een beetje hetzelfde is als buiten de boeddhistische 
gemeenschap: dat heel veel mensen het goed bedoelen, maar 
dat er vanuit die goede bedoelingen ook wel dingen worden 
gezegd die voortkomen uit onwetendheid. ‘Het gaat toch niet 
over gender of geslacht’, ‘Je bent gewoon een meisje en je bent 
mooi zoals je bent’, ‘Je bent Bay en ik vind je mooi zo’. Ja ik 
ben ook wel een mooi mens, maar je gaat met deze uitspraken 
toch voorbij aan mijn gevoel. Stel dat je tegen iemand met een 
zwarte huidskleur zegt ‘Je bent toch gewoon een mooi mens, 
wat maakt huidskleur nou uit?’. Terwijl die persoon alleen maar 
mensen met een witte huidskleur om zich heen ziet en iets wil 
aankaarten. Dan voelt die zich met zo’n opmerking toch niet 
echt serieus genomen. 

Kan de Nederlandse boeddhistische wereld meer doen?

Het gaat in een meditatiegroep voor mij over vanuit 
maatschappelijke betrokkenheid die groep leiden, waardoor 
mensen denken van ‘Daar voel ik mij thuis.’ Ik denk dat veel 
boeddhistische groepen ook wel een beetje elitair of benauwend 
kunnen overkomen. Je kunt van Noah Levine zeggen wat je 
wilt, maar het lukte hem wel een beweging op te zetten die ook 
mensen bereikte als verslaafden en mensen met psychiatrische 
ziektes, die elders niet terecht konden. In Nederland zijn er 
wel groepen specifiek gericht op de regenboogcommunity 
overigens, dus dat is mooi. In het leven en ook binnen de 
boeddhistische beoefening gaat het uiteindelijk over leven met 
anderen, je bewust zijn van die ander en van jouw gevoel en 
gedachten over die ander. Het is nogal awkward om bijvoorbeeld 
op een retraite als transgender persoon steeds te moeten horen 
dat je lichaam er niet toe doet. 

Als je vraagt ‘Kunnen boeddhisten nog meer doen’, dan zou ik 
mij met name focussen op inclusieve taal, wc-ruimtes en andere 
randvoorwaardes. Dat een begeleider een groep welkom heet 
door ‘Goedenavond mensen’ te zeggen en niet altijd standaard 
‘Dames en heren’. Dat vergt wel oefening. Communicatie wat 
meer neutraal maken is normaal en absoluut geen trend. Ik snap 
ook niet goed dat mensen hier geïrriteerd door raken. Het wordt 
wel irritant als al het andere als fout wordt gezien.

Maar als je kijkt naar de vipassana-meditatiebegeleiders in 
Nederland…  Ik weet niet of daar een transgender iemand bij zit 
die voor mij als zodanig herkenbaar is. Of iemand van kleur. Je 
ziet altijd de geijkte koppen. De spoeling is wel heel dun. 

Waar ligt dat aan?

Misschien ligt het wel aan mensen die hechten aan hun positie 
van meditatieleraar of -begeleider. Je kunt als lerarengroep, 
het zijn meestal samenwerkingsverbanden, ook proberen in te 
steken op het bewust aantrekken van andere mensen, waarbij 
het minder gaat over hoe lang iemand heeft gemediteerd en met 
wie. Uiteindelijk is dat allemaal niet belangrijk. Mijns inziens 
gaat het meer over hoe een begeleider kan aansluiten bij een 
groep, in plaats van andersom. Dat doen ze in Amerika veel 
beter.

Ik hoorde jou eerder zeggen dat je je vroeger als non-binair 
identificeerde en dat je dat eigenlijk misschien ook wel 
gewoon bent. Als ik probeer in mezelf te kijken, naar ‘Wat 
zit hier nou eigenlijk?’, bijvoorbeeld tijdens het mediteren 
of een retraite, dan denk ik wel eens ‘Daar zit helemaal 

geen man of vrouw of zo.’ Er zit... er is bewustzijn, dat heeft 
niet een geslacht. En ergens kan ik me ook ongemakkelijk 
voelen bij die realisatie. Maar hoe is het dan zo gekomen dat 
ik er als man uitzie en me ook zo voel. Ik vind het een heel 
gekke gewaarwording om daarover na te denken. Ik hou het 
een beetje van mezelf weg, want dan denk ik dat mijn hele 
fundament gaat schommelen. Herken jij dat?

(lacht) Dat is exact de moeilijkheid waar je in komt als je op 
het gebied van identiteit twijfelt aan jezelf. Dat voelt heel 
ongegrond. Alsof je hele wereld op zijn kop staat. En dan gaat 
het bij jou nog niet eens over genderincongruentie. Maar het is 
gewoon heel simpel, we hebben een vorm nodig om ons door 
deze wereld heen te bewegen. Dat had de Boeddha ook. Zelfs 
een amoebe heeft een vorm. Ik denk dat er heel veel mensen 
zijn die een superharde beleving hebben van ‘Ik ben man of 
vrouw.‘ Prima. Be my guest. De kans is groot dat zo iemand in 
de problemen komt door de innerlijke overtuigingen die bij zo’n 
beleving horen. Bijvoorbeeld als man erg verdrietig zijn en niet 
kunnen of mogen huilen.

In onze meditatiegroep in Culemborg zie ik alleen maar witte 
mensen. Gemiddeld redelijk hoog opgeleid en heteroseksueel, 
wat linksig en grotendeels vrouwen. Er zijn allerlei groepen 
die we niet bereiken. Wat doen we verkeerd?

Ik weet echt niet of je overal aparte clubjes voor moet oprichten. 
Die hokjes worden steeds kleiner. Ik denk wel dat er aandacht 
moet zijn voor de gronden waarop mensen worden uitgesloten. 
Wat misschien meer zou helpen dan stilzitten op een kussen, is 
gesprekken aangaan daar in Culemborg. Gewoon zeggen: ‘Wij 
gaan gesprekken faciliteren over gender, want wij komen er 
niet uit hoe we het thema gender kunnen verenigen met onze 
boeddhistische levenshouding. Sluit je aan!’ Dan kun je aan het 
eind van zo’n gesprek misschien samen 10 minuten stil zijn. 
Dat vind ik veel meer hout snijden dan altijd maar dat stilzitten. 
Ik ontdek zelf steeds meer ‘Mediteren is leuk en aardig maar 
de vraag is of je in zo’n specifiek geval met alleen mediteren 
veel opschiet. Mediteren is een middel, niet de weg.’ Want wat 
is inzicht? Is inzicht dat je heel erg de methodes volgt van 
satipatthana? Of gaat het over inzicht door praten met elkaar, je 
verbinden, samen even stil durven zijn?

‘Want wat is inzicht? Is inzicht dat je heel erg de 

methodes volgt van satipatthana? Of gaat het over 

inzicht door praten met elkaar, je verbinden, samen 

even stil durven zijn?’

Als je meer mensen uit de regenboogcommunity wil 
aantrekken, dan is het misschien wel slim om zelf opzij te 
stappen en iemand te zoeken die een avond wil faciliteren. 

De Boeddha komt op mij altijd over als een redelijk non-binair 
persoon. 

Ik heb in een interview op Bodhi over genderneutraal 
boeddhisme een paar jaar geleden ook gezegd dat de Boeddha, 
de persoon die verlicht is, ook over non-binariteit gaat. De 
hokjes vallen dan weg. 
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In hoeverre zijn eigenlijk niet alle ideeën over gender illusie? 
Een illusie waar we ook wakker uit kunnen worden?

Het is niet mijn ideaal of bedoeling dat bij ontwaken hoort dat 
we allemaal genderloos door het leven moeten, integendeel. 
Ik denk wel dat het prettig zou zijn dat mensen snappen waar 
hun persoonlijke lijden vandaan komt en dat ze daar zelf iets 
aan kunnen en mogen doen, in plaats van daarvoor andere 
groepen verantwoordelijk houden. Want dat is iets wat in onze 
maatschappij steeds meer gebeurt en waardoor mensen zich ook 
steeds meer bedreigd voelen. Het maakt niet uit of dat vanuit 
genderkringen komt of vanuit mensen die zich heel binair 
voelen en die ‘gendermensen’ weer een bedreiging vinden. 

Mensen hebben soms meer besef nodig dat alles er kan en mag 
zijn en dat je niet moet bijdragen aan het lijden van anderen. 
Dat gaat over inclusiviteit. Inclusiviteit genereert als het goed 
is openheid naar en compassie voor andere levende wezens. Ik 
vind gender geen illusie, maar het gedrag dat voortkomt uit 
‘puur gegenderd denken’ wel. Het thema gender is eigenlijk heel 
erg menselijk, want het gaat gewoon over wie jij bent, wie je 
mag zijn en hoe je dat op een zo liefdevol mogelijke manier doet. 
Alles wat we nu bespreken, is denk ik wel herkenbaar voor veel 
mensen, of je nu in een gendertransitie zit of niet. 

‘Ik vind gender geen illusie, maar het gedrag dat 

voortkomt uit ‘puur gegenderd denken’ wel.’

Als je kinderen vanaf het begin heel non-binair benadert is 
het voor hen misschien juist wel lastig. Je moet eerst je ego 
ontwikkelen, jezelf handhaven ten opzichte van anderen en de 
elementen. Dan moet je wel een kern in jezelf ervaren, ook al 
is die niet echt. 

Een kind dat ik ken presenteert zich als fluïde. De ene keer 
presenteert hij zich meer als vrouwelijk en de andere keer meer 
mannelijk. Hij kan zich daar prima in bewegen, prachtig om te 
zien. Bij mij werkte dat niet: ik ontdekte dat je basisgevoel van 
genderidentiteit op orde moet zijn. Vanuit die basis kun je dan 
experimenteren, of ontdekken dat je meer man dan vrouw bent.

Hoe kijk jij aan tegen de woke-beweging, die zich soms erg 
identifi ceert met bepaalde thema’s?

Ik vind het goed dat er veel openheid is. Maar ik vind het zeer 
ongemakkelijk worden als mensen vanuit hun hokjes gaan 
strijden tegen andere hokjes. Strijd is zeker nodig op veel 
gebieden. Maar als hokjes te nauw blijven, kun je soms vergeten 
dat een heleboel mensen in de maatschappij in een soort van 
midden zitten. Als je dat midden gaat veroordelen, krijg je hen 
niet mee in je strijd. Ik ben dus voor allerlei soorten strijd. Ook 
voor dialoog en discussie. 
Ik accepteer iedereen in deze wereld maar ik accepteer niet al 
het polariserende gedrag. En ja… ja… Je hebt me ook wel echt... 
pff dit is ook wel iets waar ik me af en toe helemaal… gek over 
peins hoor. Het is echt wel een thema dat mij raakt.

Soms gaat de slinger van de polarisatie heel erg een bepaalde 
kant uit en komt hij uiteindelijk in het midden uit.

Ik vind polarisatie helemaal niet slecht, want dat heb je nodig 

om verandering te creëren. Maar het kan ook doorslaan en 
er komt gewoon heel veel op ons af via de media nu. Als ik in 
mijn eigen kring kijk, denk ik dat heel veel mensen het goed 
bedoelen, maar op een gegeven moment de gendergesprekken 
bijvoorbeeld gewoon niet zo goed meer snappen. Ze denken 
gewoon ‘Ik doe mijn best, maar ik overzie het niet meer.’ Ik 
vind het niet fair om deze mensen dan zomaar neer te zetten 
als transfobisch, ook al voel ik zelf soms ook enorme irritatie 
als mensen maar blijven zeggen dat hun iets niet lukt in 
plaats van het te proberen, zoals iemand aanspreken met de 
juiste voornaamwoorden en ik degene ben die dat steeds moet 
aankaarten of ‘verbeteren’.

Soms denken mensen misschien ‘Heb ik het dan altijd 
verkeerd gedaan?’ Zoals met Zwarte Piet. ‘Ik heb vroeger 
zoveel leuke Sinterklazen gehad met Zwarte Piet en nu blijk ik 
een racist te zijn…’

Ik vind wel dat je moet werken aan je eigen onwetendheid. Dat 
is een van de vergiften in het boeddhisme. Maar iemand zomaar 
als racist classificeren, daar heb ik grote moeite mee… 
Op basis van iemands gedrag een persoon helemaal afserveren 
of cancelen, daar moeten we niet aan beginnen, dat vind ik 
gevaarlijk. Waarom is dat ook nodig? Ga het gesprek aan en laat 
mensen hun onwetendheid inzien en vóelen. Zo’n strijd duurt 
gewoon lang. 

Ik vind het belangrijk dat wat ik uitdraag, ingebed is in een 
bepaalde gelijkmoedigheid. Ooit zei Irène Bakker in een retraite: 
‘Als je de vier brahmavihara’s neemt dan is upekkha de bedding, 
waarin de andere drie stromen.’ Om vanuit gelijkmoedigheid 
te praten over dingen die je heel erg raken is lastig, maar wel 
interessant. 

Om vanuit gelijkmoedigheid jouw verhaal te vertellen?

Om vanuit gelijkmoedigheid dit soort moeilijke onderwerpen te 
benaderen. Ik laat daarin zeker wel een mening horen, maar ik 
heb niet altijd en overal een duidelijke mening. Ik heb meestal 
begrip voor alle kanten in een discussie. In die ruimte beweeg ik 
mij graag. 
Er zullen altijd en overal tegenstellingen zijn. Ik dacht voorheen 
vaak ‘Bay, kies nou eens een kant, je bent zo kleurloos met 
je begrip voor alles en iedereen.’ Nu ik zelf eindelijk meer 
gronding ervaar, kan ik die ruimte omarmen. 

Dit is jouw kant. Dit is wie jij bent, nu, die ruimte.

Ja en vandaaruit kom ik tot actie. 

Lees meer over Bay op www.bayhagebeek.nl.

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

..........................................................
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Retraite agenda

Retraites

ZATERDAG, 26 MAART, 2022 --- DONDERDAG, 31 MAART, 2022

Naarden

Vipassana - Vertrouwen in wie je werkelijk bent
Het programma omvat loop- en zitmeditatie, daarnaast meditatie-

instructies, mindfulness yoga, mantra zingen, dhamma voordrachten 

en persoonlijke gesprekken.De retraite is erop gericht om tot versterking 

van het vertrouwen te komen. 

Je wordt aangeraden je aan te melden via https://www.pannananda.nl/

retraites.html

Begeleiding: Dingeman Boot en Mariette Verhoef

Contact: hallo@marietteverhoef.com
...............................................................................................................................................

WOENSDAG, 20 APRIL, 2022 --- ZONDAG, 24 APRIL, 2022

Wapserveen

Vipassana - Vertrouwen in wie je werkelijk bent
Deze retraite bestaat uit zit- en loopmeditatie, dhammavoordrachten, 

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

persoonlijke gesprekken (interviews).

Je wordt aangeraden je aan te melden via www.pannananda.nl

Begeleiding: Dingeman Boot

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

VRIJDAG, 22 APRIL, 2022 --- WOENSDAG, 27 APRIL, 2022

Barchem

Satipatthana Sutta retreat
This Insight Meditation 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: Christina Feldman and Jake Dartington

Contact: ask@bodhi-college.org
...............................................................................................................................................

WOENSDAG, 27 APRIL, 2022 --- WOENSDAG, 4 MEI, 2022

Loenen

The Heart of Vipassanā: gently opening to what is
The Heart of Vipassanā: gently opening to what is

In this one-week retreat, we will offer traditional vipassanā instructions 

as taught by Mahasi Sayadaw, with a particular emphasis on using the 

support of loving kindness to develop a continuity of kind and direct 

attention. The power of mettā allows us to access the deepest happiness 

and freedom of heart.

This retreat is suitable for both beginners and experienced meditators.

Begeleiding: Sister Vīrañāni assisted by Riët Aarsse

Contact: simretraite@gmail.com
...............................................................................................................................................

ZONDAG, 15 MEI, 2022 --- ZONDAG, 22 MEI, 2022

Hoorn

Vipassana retraite - Ontwaken in de natuur
Tijdens deze retraite speelt het contact met de natuur een belangrijke 

rol in het meditatieproces. We zullen ervaren hoe de natuur onze 

meditatieleraar kan zijn; hoe in contact met de heelheid van de natuur 

de bomen, de bloemen, de wolken, de zee, het strand, de duinen en de 

dieren, ons hart open kan gaan. 

Begeleiding: Marij Geurts en Dingeman Boot

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

DINSDAG, 24 MEI, 2022 --- ZONDAG, 29 MEI, 2022

Handel

Hemelvaart retraite - Milde aandacht
Tijdens deze stilte periode cultiveren we vriendelijke aandacht en 

oefenen we opmerkzaam te zijn. Milde aandacht begint met de 

bereidheid je open te stellen voor wat je ervaart, wetend wat je ervaart, 

zonder die ervaring te willen veranderen. We ontwikkelen mildheid door 

te oefenen vanuit een welwillende, ontvankelijke houding: alles mag er 

zijn, geen ervaring sluiten we buiten.

Begeleiding: Ria Kea en Chris Grijns

Contact: info@riakea.nl
............................................................................................................................................... 

WOENSDAG, 1 JUNI, 2022 --- MAANDAG, 6 JUNI, 2022

Hoorn (Terschelling)

Vipassana - De natuur als mijn leraar
Het contact met de natuur - de natuur als leraar - speelt in deze retraite 

een belangrijke rol. Zo gaan we na de eerste zitmeditatie en voor het 

ontbijt naar het strand om daar in alle openheid de natuur in haar vele 

facetten te ontmoeten.

Begeleiding: Dingeman Boot

Contact: casboot@gmail.com

>>

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

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

Voor het meest actuele overzicht zie: simsara.nl
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ZATERDAG, 4 JUNI, 2022 --- VRIJDAG, 10 JUNI, 2022

Cadzand

From Fear to Flow
Loving kindness intensive
In this week of intensive loving-kindness practice, Ayya Virañani will 

bring the traditional teachings of loving-kindness from Burma to the 

Low Lands (Netherlands). With its emphasis on cultivating open-hearted 

acceptance, this practice develops our natural ability to deeply connect 

with tender care towards ourselves, each other, the world as it is, and all 

beings without exception.

Begeleiding: Sr Viranani with assistance from Ank Schravendeel

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

ZONDAG, 17 JULI, 2022 --- ZONDAG, 24 JULI, 2022

Hoorn (Terschelling)

vipassana meditatieretraite
De natuur als mijn meditatieleraar
De retraite omvat zit- en loopmeditatie, dhamma-instructies, 

dhammavoordrachten, persoonlijke gesprekken, eenvoudige yoga en 

mantra’s zingen. De retraite is speciaal gericht op het contact met de 

natuur. Zo gaan we ‘s morgens na de eerste zitmeditatie en voor het 

ontbijt naar het strand.

Je wordt aangeraden je in te schrijven via www.pannananda.nl...

Begeleiding: Dingeman Boot

Contact: casboot@gmail.com
............................................................................................................................................... 

DONDERDAG, 21 JULI, 2022 --- VRIJDAG, 29 JULI, 2022

Steyl (L)

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

DONDERDAG, 21 JULI, 2022 --- ZONDAG, 31 JULI, 2022

Exloërveen

Vipassana - Samen op pad, samen ontwaken
Tien dagen op pad met een sangha van mensen die bekend zijn met de 

stilte en met meditatie; mensen die de boeddhistische oefeningen zien 

als leidraad in het dagelijkse leven.

Binnen de veiligheid van ethische voornemens verdiepen we deze 

beoefening: opmerkzaamheid ontwikkelen, belemmerende patronen 

zien en ontdekken wat heilzaam is. Het perspectief hierbij is samen 

ontwaken. 

Begeleiding: Ank Schravendeel, Ria Kea, Chris Grijns

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

ZATERDAG, 6 AUGUSTUS, 2022 --- VRIJDAG, 12 AUGUSTUS, 2022

Tilburg

Stadsretraite - Dicht bij huis blijven.
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, 7 AUGUSTUS, 2022 --- ZONDAG, 14 AUGUSTUS, 2022

Hoorn (Terschelling)

Vipassana - De natuur als mijn meditatieleraar
De retraite omvat zit- en loopmeditatie, dhamma-instructies, 

dhammavoordrachten, persoonlijke gesprekken, eenvoudige yoga en 

mantra’s zingen. Er is speciale aandacht voor het contact met de natuur. 

Zo gaan we ‘s morgens na de eerste zitmeditatie naar het strand.

Je wordt aangeraden je in te schrijven via www.pannananda.nl Daar kun 

je de uitnodiging...

Begeleiding: Dingeman Boot

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

DINSDAG, 9 AUGUSTUS, 2022 --- ZONDAG, 14 AUGUSTUS, 2022

Denekamp

Terug naar de basis
Bart en Joost zijn geïnspireerd in de ‘basics’ van de Boeddha’s 

oorspronkelijke instructies over mindfulness en het oefenen met 

eenvoudige instructies. Tijdens deze retraite oefenen we in stilte ( 

begeleide) zit- en loopmeditatie. Verder bestaat het programma uit 

lichte bewegingsoefeningen, mogelijkheid tot wandelen en lezingen met 

reflecties over de meditatie en het dagelijks leven.

Begeleiding: Joost van den Heuvel Rijnders en Bart van Melik

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

ZATERDAG, 22 OKTOBER, 2022 --- DONDERDAG, 27 OKTOBER, 2022

Denekamp

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

WOENSDAG, 26 OKTOBER, 2022 --- WOENSDAG, 2 NOVEMBER, 2022

Naarden

Vipassana - Vertrouwen in wie je werkelijk bent
De retraite omvat zit- en loopmeditatie, dhamma-instructies, 

dhammavoordrachten, persoonlijke gesprekken, eenvoudige yoga-

oefeningen en mantra’s zingen.

Je wordt aangeraden je in te schrijven via www.pannananda.nl Daar 

kun je de uitnodiging met alle informatie en het aanmeldingsformulier 

dawnloaden.

Begeleiding: Dingeman Boot en Mariëtte Verhoef

Contact: hallo@marietteverhoef.com
...............................................................................................................................................
VRIJDAG, 2 DECEMBER, 2022 --- VRIJDAG, 9 DECEMBER, 2022

Steyl (L)

Winterretraite
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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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  | Inzichtmeditatie
info@amsterdaminzichtmeditatie.nl
www.amsterdaminzichtmeditatie.nl

Amsterdam  Insight Dialogue 
www.amsterdaminzichtmeditatie.nl 
insightdialogueams@gmail.com

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

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

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

Castricum  Meditatiegroep Castricum
breedan7@xs4all.nl
https://vipassanacastricum.com

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

Dedemsvaart 
eafsmulders@gmail.com
https://home.kpn.nl/smuld220/h-meditatie.htm
................................................................................................

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

ONLINE 

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

www.30NOW.nl
Meditatie collectief

..............................................................................................
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Uw bijdragen zijn van harte welkom!
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............................................................................
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Op Triodos IBAN NL72 TRIO 0338 469 087
t.n.v. Stichting Inzichts Meditatie, Ezinge  
Met als opmerking: “Donatie” en uw naam en 
adres. U ontvangt dan tevens de SIMsara. 
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januari, mei en september
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www.simsara.nl

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

Mechelen, Ehipassiko Boeddhistisch Centrum
ken@ehipassiko.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
..............................................................................................


