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Dhammapada veld
vol opwekkende bloemen

Dana voor de geest

DJANA MILETA

simsara mei 2022

Redactioneel
In dit meinummer aandacht voor de Abhidhamma. Hans 
Gijsen geeft een duidelijke uiteenzetting over het ontstaan 
en de inhoud van de boeddhistische filosofie. Het tweede 
artikel is een mooie aanvulling daarop: het toepassen van de 
Abhidhamma in de praktijk. Hiervoor heeft Mari den Hartog 
vier personen geïnterviewd over hun ervaringen.

Het boek Anders Zien van Jotika Hermsen is begin april 
uitgekomen en in dit nummer kun je een van de columns lezen 
die opgenomen zijn in haar boek. Met dank aan Frieda Pruim.

Mari interviewt Mirjam Hartkamp naar aanleiding van het 
wetenschappelijk onderzoek dat zij deed naar vipassana-
meditatie. Ze vertelt over hoe de geest zich in een 
‘ervaringsmodus’ of in een ‘narratieve modus’ kan bevinden en 
hoe kennis van die modi de meditator helpt het meditatieproces 
te begrijpen.

Veel leesplezier!

De redactie
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Hans Gijsen

 oorsprong en plaats in de pali-canon

De woorden van de Boeddha zijn na zijn heengaan 

in parinibanna (ongeveer 400 v.Chr.) eerst enkele 

eeuwen mondeling overgeleverd en rond 100 v.Chr. 

schriftelijk vastgelegd in wat we de sutta’s noemen. 

Sutta wil zoveel zeggen als draadje. Alle sutta’s 

samen vormen het weefwerk van de Dhamma, 

de complete leer van de Boeddha. De sutta’s zijn 

opgetekend in het Pali. Daarom spreken we van de 

Pali-canon. Naast de sutta’s zijn ook de leefregels 

voor monniken en nonnen (de Vinaya) mondeling 

overgedragen en vastgelegd.

Abhidhamma
Boeddhistische filosofie/psychologie

Tijdens de mondelinge overdracht zijn er drie momenten 
geweest waarin de monniken met elkaar de sutta’s en de Vinaya 
gereciteerd hebben. Uit de sutta’s is gaandeweg de Abhidhamma 
uitgekristalliseerd. Vinaya, sutta’s en Abhidhamma vormen 
samen de Tipitaka, de drie manden van het boeddhisme. Er 
is sprake van manden omdat ze op palmbladeren vastgelegd 
werden en die werden op hun beurt weer in manden bewaard. 
Palmbladeren hebben een beperkte levensduur, zodoende 
werd het steeds op nieuwe bladeren gezet. De eerst gevonden 
bladeren die we nu in bezit hebben dateren uit de 18e eeuw.

De structuur van de teksten komt op ons nu wel eens vreemd 
voor. Dat komt door de oorspronkelijk mondelinge overdracht, 
waarbij herhalingen en metrum gebaseerd op de adem een 
belangrijke rol spelen. Ook het onthouden van de teksten gaat 
dan gemakkelijker.

Door die mondelinge overdracht in bepaalde structuren, het op 
schrift stellen na enkele eeuwen en het kopiëren van teksten 
van palmblad naar palmblad kunnen allerlei vervormingen en 
toevoegingen van de oorspronkelijke woorden van de Boeddha 
hebben plaatsgevonden. Dat geldt zeker voor de Abhidhamma, 
die pas veel later tot stand is gekomen dan de sutta’s en Vinaya.

Er zijn wel enkele sutta’s waarin er een aanzet is gegeven tot 
de Abhidhamma, zoals in de verzameling van lange leerredes, 
het Singiti Sutta (De gezamenlijke recitatie der leringen) en 
het Dasuttara Sutta (De leerrede van de groeiende groepen van 
tien). Het is echter mogelijk dat die sutta’s op een later tijdstip 
aan de canon toegevoegd zijn.

En dan is er nog de sprookjesachtige versie waarin de Boeddha 
tijdens zijn leven de Abhidhamma uiteengezet gezet zou hebben 
aan de deva’s in de godenwereld en daarna aan Sariputta, een 
van zijn directe discipelen. 

Wat is de Abhidhamma?
Abhidhamma is een theoretisch kader waarin vanuit de 
Dhamma zoals die te vinden is in de sutta’s een uiteenzetting 
gegeven wordt hoe onze geest werkt, welke mentale factoren 
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werkzaam zijn, of ze heilzaam of onheilzaam zijn en hoe ze 
ontwikkeld kunnen worden naar totale bevrijding van de 
geest. Op een analytische manier worden de mentale factoren 
benoemd, veelal in rijtjes en opsommingen. Vanuit de praktijk 
van vipassana-meditatie kennen we onder andere de 4 
satipatthana’s, de 3 karakteristieken (dukkha, anicca, anatta), 
de 4 edele waarheden, 5 hindernissen, 5 aggregaten, heilzame 
en onheilzame factoren. Heilzame factoren zijn bijvoorbeeld: 
mindfulness, energie, concentratie. Onheilzame factoren zijn 
bijvoorbeeld: onwetendheid, verlangen, haat. Voor degenen die 
meer samatha-meditatie beoefenen zijn er de 4 rupa-jhana’s en 
de 4 arupa-jhana’s, dit zijn steeds diepere vormen van mentale 
absorpties.

De Abhidhamma bevat ook het uiteindelijke doel van de 
Dhamma: het ontwaken van de geest op 4 niveaus: sotapanna 
(stroombetreder); skadagami (iemand die nog éénmaal 
terugkeert); anagami (iemand die niet meer terugkeert) en 
arahat (volledig ontwaakt).

Alle rijtjes en indelingen uit de Abhidhamma zijn terug te 
vinden in de sutta’s. In de sutta’s worden er concrete situaties 
omschreven en persoonlijke adviezen om de Dhamma om te 
zetten in de directe praktische ervaring. De Abhidhamma vormt 
een conceptueel kader dat herkenbaar, ervaarbaar kan zijn in je 
meditatiebeoefening. Het is in hoge mate analytisch en bovenal 
subjectief. Het kan alleen maar in de directe persoonlijke 
ervaring herkend worden. Let op: uitsluitend een intellectuele 
benadering van de Abhidhamma zal niet leiden tot ultieme 
bevrijding.

Bewustzijn: ceta’s en cetasika’s
De Boeddha wijst ons er vooral op dat bewustzijn niet één ding 
is, één staat van zijn. Nee, ‘bewustzijn’ is een dynamisch spel 
van komende en gaande bewustzijnspakketjes, de zogenaamde 
ceta’s in Pali. Elk bewustzijnspakketje kent drie fasen: ontstaan, 
er zijn en weer verdwijnen. Ze kunnen elkaar oproepen en 
veroorzaken, zijn krachtiger of minder krachtig en hebben een 
zeer korte levensduur (fractie van een seconde). Dit proces en de 
richting waarin het beweegt, vatten we samen onder het begrip 
karma.
Ieder bewustzijnspakketje wordt vergezeld door ‘hulpjes’, 
mentale factoren die dat pakketje ondersteunen, de zogenaamde 
cetasika’s. Ze hebben dezelfde levensduur. 

Als je in dit deel van de Abhidhamma duikt dan kan het je 
gaan duizelen. Gelukkig blijft de positieve boodschap van de 
Dhamma overeind: het is mogelijk om je geest te ontwikkelen 
in een heilzame richting en uiteindelijk om totale bevrijding te 
bereiken. Nirvana, volledig ontwaken, is ook een onderdeel van 
de Abhidhamma.

Hulp of hindernis voor meditatiebeoefening?
Abhidhamma kan een hulpmiddel zijn doordat het de aandacht 
richt op de mentale processen en factoren die zich in ons brein 
- bewust of onbewust - voltrekken. En hoe de geest beschikt 
over ‘gereedschap’ om het goede te doen en uiteindelijk totale 
bevrijding, volledig ontwaken, te realiseren. Het kan echter 
ook een hindernis zijn omdat je factoren in je beoefening 
meent te herkennen die je in je beoefening projecteert vanuit je 
intellectuele kennis van de ‘rijtjes’. 

Meer informatie over de historie en inhoud van de Abhidhamma is o.a. 

hier te vinden:

• Frits Koster, Het web van wijsheid; Inleiding tot de Abhidhamma, 

uitgeverij Asoka; 

• Bhikkhu Bodhi, Compendium van de Abhidhamma, uitgeverij Asoka; 

• Bhikkhu Bodhi, op You Tube, inleiding in de Abhidhamma (in het 

Engels); 

• Nina van Gorkom, Abhidhamma in het dagelijks leven, uitgeverij 

Asoka; 

• Henk Barendregt 

https://www.cs.ru.nl/~henk/AbhidhammaHB16jan2010.pdf
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Hoe werkt kennis van de boeddhistische 

psychologie door in de praktijk? Heeft het 

daadwerkelijk invloed op het dagelijks leven van 

mensen? Ik vroeg een viertal beoefenaars die 

bekend zijn met de Abhidhamma wat deze voor hen 

betekent.

Carmen Karsters
Abhidhamma geeft voor mij woorden aan, en begrip en 
verdieping van de vipassana-meditatie. 
Door naast vipassana-beoefening te contempleren op realiteiten 
ontstaat inzicht, dit inzicht maakt dat je concepten en illusies 
meer waarneemt voor wat ze zijn: concepten en illusies. En dat 
is bevrijdend.
 
Moeilijk vind ik het te zeggen wat Abhidhamma mij in 
het dagelijks leven concreet gegeven heeft, daar ik niet 
weet wat komt van het ouder worden, jarenlang intensief 
mindfulnessbeoefening en daarnaast de studie van de dhamma 
en abhidhamma. Maar tezamen levert het op dat de mind 
minder met je aan de haal gaat. Dat je je denken meer ziet als 
denken, twijfelen meer ziet als twijfelen, zonder dat je je verliest 
in de inhoud of het object van denken of twijfelen. Dit alles 
maakt dat je zaken van het hoofd sneller los kunt laten. En de 
voorbijkomende realiteiten meer ziet zoals ze zijn: voorbijgaand, 
onbevredigend van aard en niet iets om naar te streven of aan 
vast te houden, en niet mij of van mij. 

Abhidhamma geeft mij inzicht in de complexiteit en tevens 
de eenvoud van elk moment. Wat meer begrip geeft van en 
inzicht geeft in de eigenschappen anicca, dukkha en anatta, de 
geconditioneerdheid van de realiteiten en de oorzaken van het 
menselijk lijden. 

Abhidhamma  boeddhistische psychologie in het leven van vier mensen

Mari den Hartog
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Addy de Graaf
De Abhidhamma is de theorie die de praktijk van de beoefening 
van de vipassana-meditatie de goede richting in stuurt. Het 
wordt duidelijker waarom je vipassana-meditatie op een 
bepaalde manier moet doen. Het mens- en wereldbeeld van het 
boeddhisme wordt ook duidelijker. Wij zijn opgevoed met een 
westers denkkader, zoals ‘ik denk dus ik ben’ en dat bemoeilijkt 
de beoefening. Kennis van de Abhidhamma verweekt dat 
westerse denkkader totdat je het los kunt laten door meditatie. 

Al in het begin van mijn vipassana-beoefening hoorde ik van 
de Abhidhamma en wilde ik daar meer van weten. Maar mij 
werd al vrij snel duidelijk dat het voor mij beter was om eerst 
mijn oefenpraktijk te versterken zodat ik de teksten beter 
kon begrijpen en ermee werken. Ik had geluk dat ik precies op 
het juiste moment van de online lessen van Bianca en Helena 
hoorde. Zij bieden voor mij precies de juiste manier om te leren 
in combinatie met gericht beoefenen. Ik leerde dat kennis 
hebben van de Abhidhamma de beoefening intensiveert en 
dat de beoefening de kennis beter begrijpelijk maakt. Dat is 
een constante wisselwerking. Het is mogelijk om tijdens een 
meditatie een keten van voorwaardelijk ontstaan gewaar 
te worden. Ook wordt duidelijk hoe belangrijk het is om de 
gevoelstoon waar te nemen omdat die bepalend is voor de 
daarop volgende acties van de geest. Zo kom je dichter bij de 
wortel van de acties van de geest. Dit is ondersteunend voor 
het herkennen dat er geen ik is. Prachtig om te beleven hoe die 
kennis verinnerlijkt wordt en tot inzicht groeit. 

Er is veel voor mij veranderd door de vipassana-meditatie en 
de Abhidhamma; mijn neiging voor depressie is verdwenen. Dat 
wordt veroorzaakt door te weten dat er geen ik is dat de controle 
heeft. Ook heb ik meer begrip voor andere mensen gekregen 
want ook hun handelen is bepaald door oorzaak en gevolg. Een 
ander aspect is het besef dat het belangrijk is om voor stervende 
mensen een kalme en vredige omgeving te creëren zodat zij de 
mogelijkheid hebben om zonder angst met een vredige en kalme 
geest te overlijden. 

Het lukt vaker om in het dagelijks leven ineens even stil te staan 
omdat ik iets gewaarword in mijn denken of handelen. Het 
herkennen van boosheid, verdriet of vreugde en de tijd nemen 
om even te onderzoeken hoe dat voelt en wat het teweegbrengt. 
Of tijdens het eten, een goed moment om al die verschillende 
indrukken die via je zintuigen binnenkomen proberen waar 
te nemen. Dat zijn goede momenten om de Abhidhamma te 
beleven.

Het is fijn dat er zoveel literatuur over de Abhidhamma is 
geschreven door westerse monniken en leermeesters. Mijn 
favoriet is Bhikkhu Analayo, die voor de westers getrainde geest 
de oude teksten van de Abhidhamma zeer toegankelijk kan 
maken. Het brengt mij grote vreugde als ik met de studie bezig 
ben en vipassana beoefen.

Dick Koenis
Abhidhamma leert mij beter te kijken. Je kunt het vergelijken 
met onderzoek, je zoomt in en je ontdekt steeds meer. Als dan 
ook nog aangegeven wordt wát er te zien valt, zie je nog veel 
meer! Met dit theoretisch ‘zicht-op’ kan ik vaak meer ervaren.
 
Lastig bij de Abhidhamma is voor mij altijd wel het evenwicht 
te vinden tussen wat voor mij overkomt als theoretische 
haarkloverij en persoonlijke beleving. Het lukt ook niet altijd 
mijn persoonlijke beleving tijdens een bijeenkomst van de 
Abhidhamma-cursus van Helena Pauptit en Bianca Vermeij 
direct duidelijk te krijgen en te delen.

Eigenlijk is de studie van de Abhidhamma voor mij een soort 
hersenspoeling waar je vanuit vertrouwen zelf voor kiest. Je 
hebt vertrouwen in de leer, je verdiept je erin en leert jezelf aan 
de hand van de Abhidhamma anders, schoner kijken. 

En dat gaat stapsgewijs, maar is natuurlijk niet te sturen. Je 
leest bijvoorbeeld een tekst over niet-zelf. De eerste stap is 
snappen wat er eigenlijk staat, de tweede stap is op een bepaald 
niveau toepassen van wat er staat. Een soort navoelen of 
ervaren. En dan zijn er momenten waarop je moet zeggen ‘ik 
snap hier helemaal niets van’ of ‘ja, ik ervaar wel dat dat klopt/
moet kloppen’. En dat gaat voort in steeds andere schakeringen 
en niveaus.

Gaandeweg wordt het zicht mogelijk meer helder, kunnen de 
gordijntjes openvallen, de ervaringen meer schoongespoeld 
voelen: de ervaring van dit-ís-het. Vaak plotseling in het 
dagelijks leven.
Het zijn niet specifieke teksten die daarvoor zorgen. Het lijkt 
erop dat diverse teksten in dat grote hoofd van mij automatisch 
gecombineerd worden, ook of misschien wel juist als het over 
andere onderwerpen gaat dan in dit geval niet-zelf. Een soort 
cumulatie van concepten/ideeën die leiden tot een andere 
ervaring. Ook overkomt het mij soms dat ik eerst een tekst 
helemaal niet snap en een dag later wel. Of ik zie weer iets heel 
anders in dezelfde tekst, komt ook regelmatig voor.
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Helena Pauptit
Het bezig zijn met de Abhidhamma, bestuderen, oefenen, 
samen uitwisselen, dat is voor mij heel ondersteunend voor de 
meditatie en het dagelijkse leven. Voor een deel denk ik, omdat 
de Abhidhamma de dingen zo specifiek beschrijft en uitlegt. 
Bijvoorbeeld de mentale factoren die opkomen in de geest. Toen 
ik begon met daarnaar te kijken, was het een grote brij. De 
Abhidhamma helpt dat te ontrafelen. Het geeft bijvoorbeeld aan: 
wat is het karakter van vriendelijkheid, van opmerkzaamheid, 
of van aandacht? Of wat is de oorzaak die eraan bijdraagt dat 
vriendelijkheid opkomt? En daardoor ging ik het steeds meer 
herkennen in de eigen ervaring, werd het steeds wat duidelijker 
wat er in de geest allemaal gebeurt. Werden de onderdelen, 
processen steeds meer helder, en ook hoe ze elkaar beïnvloeden 
bijvoorbeeld. 

Vaak zeggen we misschien wel, ja er was even geen 
opmerkzaamheid. Maar hoe voelt opmerkzaamheid 
eigenlijk precies? Hoe weet je dat het er wel of niet is? Dat te 
onderzoeken, met een open blik ernaar te kijken, erbij te blijven, 
hielp om er vertrouwd mee te worden en heeft me geholpen om 
ook te kunnen zien wanneer opmerkzaamheid afwezig is. En dat 
motiveert dan weer om opmerkzaamheid de ruimte te geven om 
op te kunnen komen bijvoorbeeld. 

De Abhidhamma heeft, net als het lezen van de sutta’s, ook 
geholpen om steeds meer verandering en tijdelijkheid te zien. 
Zoveel processen, verschijnselen die komen en gaan. Die 
‘stroom’ van verandering ervaren, dat helpt om te zien dat 
er eigenlijk niets is om aan vast te hoeven houden. Dat al dat 
vasthouden het zoveel zwaarder maakt eigenlijk. En hoe dat 
vasthouden, die gehechtheid het gevoel van een onafhankelijk 
ik heel sterk en vast maakt. Daardoor komt er loslaten en wordt 
dat gevoel van een ik, Helena die van alles moet doen en moet 
zien te bewerkstelligen, zoveel minder. 

Zo heb ik als gevolg van gezondheidsproblemen dagelijks 
fysieke pijn. Vroeger zat ik dan te hopen dat het minder werd, 
zoveel gedachten erover, en allerlei emoties. Zoveel minuten, 
uren van de dag bezig met het niet willen van die pijn, wensen 
dat het anders was. Maar nu is er meestal eigenlijk alleen nog 
maar fysieke pijn en daarbij een stille geest, soms vredig, soms 
vriendelijk. En soms ploft er nog een keer irritatie of frustratie 
voorbij. Maar niet meer te hoeven reageren op de fysieke 
sensaties die er nu zijn en de eventuele reacties daarop, dat 
geeft zoveel meer vrijheid en ontspanning, daar ben ik dankbaar 
voor.

Doordat de Abhidhamma helpt om als het ware de ervaring 
‘uit te kleden’, voorbij de inhoud te gaan van allerlei verhalen 
en ideeën, heeft het ook heel erg geholpen om te zien hoe 
condities en oorzaken maken dat de ervaring van dit moment 
is zoals die is. Dat is iets waar ik nu ook veel over lees in de 
vroeg-boeddhistische teksten trouwens. En soms wordt het 

duidelijker in mijn eigen ervaring welke condities ervoor 
zorgen, en soms niet. De momenten dat condities gezien 
worden, die doordringen me ervan hoe belangrijk het is dat er 
opmerkzaamheid en helder begrip zijn in dit moment, want hoe 
ik me op dit moment verhoud tot wat er opkomt, dat beïnvloedt 
weer condities voor een volgend moment, voor in de toekomst. 
En dat te beseffen, geeft inspiratie en motivatie om me in te 
zetten voor heilzaamheid. 

Want dit is het enige moment waarop ik kan oefenen. Dit is het 
moment waarin de condities gecreëerd worden die ervaringen 
in de toekomst beïnvloeden. Dat te zien, is een heel sterke 
drijfveer voor loslaten van wat onheilzaam is, en voor richten op 
wat heilzaam is. Het is een doorgaand proces, een doorgaande 
oefening en ieder moment doet er toe!
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Mirjam Hartkamp deed in de periode 2016 – 2020 

onderzoek naar de neurocognitieve effecten van 

vipassana-meditatie voor haar PhD voor de La 

Sapienza Universiteit van Rome. Ze onderzocht 

de cognitieve flexibiliteit van deelnemers aan 

een 6-daagse retraite, door hen opdrachtjes 

uit te laten voeren waarbij onder andere hun 

concentratievermogen en reactiesnelheid werden 

gemeten. Bij een andere retraite werd het eeg van 

proefpersonen voor en na de retraite gemeten, 

waarbij werd gekeken of deelnemers na een 

retraite makkelijker tussen hun narratieve modus 

en ervaringsmodus konden switchen dan ervoor. 

Een derde onderdeel van haar onderzoek was een 

literatuurstudie.

Hoe kwam je in het wetenschappelijk onderzoek naar 
meditatie terecht?
Ik kwam in de Simsara een vacature voor secretaris tegen en 
zo kwam ik in het bestuur van de SIM. Op een gegeven moment 
vroeg Hans Gijsen mij of ik leraar wilde worden. Toen vroeg ik 
Henk Barendregt als mentor en via hem werd ik geïntroduceerd 
in het onderzoek.

In die tijd vroegen mijn cliënten ook of ik ze niet kon 
leren mediteren. Ik dacht ‘dat kan ik wel doen, maar het is 
waardevoller als er bewijs komt op basis waarvan beleid 
gemaakt kan worden in de gezondheidszorg!’ Ik kreeg een kans 
op een promotieaanstelling aan de universiteit van Rome. Daar 
heb ik gedurende vier jaar wetenschappelijk onderzoek gedaan 
naar cognitieve flexibiliteit, en hoe verschillende mindstates 
zichtbaar worden in hersenactiviteit, steeds met een link naar 
meditatie en emotioneel welbevinden. 

De wetenschapper Norman Farb zegt dat er 2 modi van zelf zijn, 
een narrative self en een experiential self. Het narratieve zelf 
is vergelijkbaar met wat wij het ego noemen. Het is niet per se 
slecht en we hebben het nodig in het bestaan. Het is je identiteit, 
het is wie je denkt dat je bent, je overtuigingen, je beeld van je 
verleden en je toekomst. Het experiential self daarentegen is 
het ervaringszelf. Het is mindful awareness in het hier en nu. 
Farb zag dat er verschil was in de hersenactiviteit tussen die 
twee modi en dat hoe meer meditatie-ervaring iemand had, hoe 
duidelijker het onderscheid in hersenactiviteit tussen die twee 
modi is. In de tweede helft van mijn promotieonderzoek ben 
ik hier op verder gegaan. De hersenactiviteit die hoort bij het 
narratieve zelf vertoont gelijkenissen met de hersenactiviteit 
die self referential processing wordt genoemd. Dat betekent dat 
je hersenen de signalen die binnenkomen coderen alsof ze op 
jezelf betrekking hebben.

Waar vindt dat proces plaats in mijn hersenen?
We zijn afgestapt van het idee van functionele lokaliteit, oftewel 
het idee dat alle functies van je hersenen een vast plekje hebben 
in je hoofd. Deels klopt het wel; je hebt je visuele cortex, je 
auditieve cortex, de amygdala voor emoties en zo, maar de 
meeste functies zitten in netwerken en hebben niet een vast 
plekje in de hersenen. Die netwerken ontstaan op het moment 
dat ze gebruikt worden en dan verdwijnen ze weer. Kijk, op deze 
foto (Mirjam laat afbeelding zien).

e n  e x p e r i e n t i a l 
s e l f:

ative self narrative self narrative self narrative ative self narrative self narrative self narrative 

hoe begrip van meditatieonderzoek beoefenaars kan helpen op hun pad

Mari den Hartog in gesprek met Mirjam Hartkamp



 SIMsara Mei 2022 | 9 

Haha ik zie een heleboel lijntjes, alsof ik naar een 
aardbevingsgrafiek zit te kijken 
Hier krijgt de meditator de opdracht om van zijn narratief 
naar zijn ervaringszijn te gaan. Je ziet in een seconde de 
hersenenactiviteit veranderen. Er is een heel duidelijke 
scheiding.

Dat narratieve bewustzijn levert een veel vlakkere lijn op dan 
het ervaringsbewustzijn
Ja, het ziet eruit alsof de ervaringsmodus veel actiever is, maar 
zo moet je dat niet zien. Een eeg -grafiek is een letterlijke 
weergave van de elektrische activiteit die op dat moment 
in de hersenen aanwezig is. Een frequentie met een grotere 
amplitude ziet er ‘actiever’ uit, maar dat zegt niets over de mate 
van rust die iemand ervaart. Verschillende mindstates hebben 
verschillende frequenties. Even terug naar de narratieve modus. 
Wat daarin op neurobiologisch niveau plaatsvindt noemen we 
self-referential processing. Op psychologisch niveau noemen we 
dat self-focused attention, dus dat je alles op jezelf betrekt.

In de praktijk betekent dat wanneer bijvoorbeeld iemand iets 
zegt, dat je dat op jezelf betrekt, en dat er misschien emoties 
bij komen
Ja, precies. En het interessante is dat je in de DSM 5 
(handboek voor mentale stoornissen, red.) ziet dat er bij álle 
psychologische stoornissen sprake is van een verhoogde mate 
van self-referential processing, of self-focused attention, 
afhankelijk van hoe je het meet. 

Is self-referential processing de oorzaak van een mentale 
stoornis of een gevolg? Of allebei, versterken ze elkaar?
Dat handboek geeft een beschrijving van psychologische 
verschijnselen en doet geen uitspraken over oorzaken. Maar 
vanuit het boeddhisme kan je natuurlijk zeggen dat het feit 
dat je alles op jezelf betrekt de oorzaak van het leed is. Het is 
mooi dat dit erkend wordt in de westerse psychologie, maar 
vervolgens maakt die niet de tweede stap van het kijken naar 
wat het boeddhisme zegt over het ego.

Wanneer je dat ‘op jezelf betrekken’ door de pathologische bril 
bekijkt wordt het nog extremer. Als je een sociale angststoornis 
hebt, dan kan het zijn dat iemand uit de bus stapt en dat je 
denkt dat dat vanwege jou is, omdat je stinkt of zo. Of bij 
schizofrenie, dat je een radioprogramma hoort en jij denkt dat 
het een speciale boodschap uitzendt die alleen jij kunt horen. Of 
dat mensen op straat jou achtervolgen. Dat zijn de extremen.
In het Westen wordt het als normaal gezien dat je een behoorlijk 
stevig en absoluut narratief hebt en dat je dat heel serieus 
neemt. Het boeddhisme zegt dat het narratief relatief is en niet 
bestaat zoals we denken. Het bestaat wel, maar het is iets wat 
steeds verandert.

Het is iets wat ieder moment weer opgebouwd wordt
Ja! En het mooie van de meditatiebeoefening is dat je kunt zien 
dat het verschil tussen het narratief en de ervaringsmodus is, 
dat het narratief tijd nodig heeft als currency. Het is een beeld 
dat zich in de tijd moet opbouwen. Als je geen tijd hebt, kan dat 
narratief nergens landen. Wanneer je in de ervaringsmodus zit, 
als je echt intiem bent met het moment, dan valt tijd weg als 
dimensie in je ervaring. Dan bestaat het narratief niet meer en 
is er dus een moment van bevrijding.

Veel boeddhistische beoefenaars ervaren tijd als een illusie. 
Tijd zelf is eigenlijk een narratief
Juist! Tijd gaat hand in hand met het narratief. Het 
zijn twee buddy’s! Maar het gaat om de winst voor de 
psychologische gezondheid, namelijk dat wanneer je vaker in 
de ervaringsmodus bent, bijvoorbeeld door meditatie, dat je 
daardoor afstand neemt tot je narratief. En daarmee relativeer 
je alles wat in het narratief plaatsvindt, dus ook al het leed en 
de problemen. Die zijn er nog wel en die hebben nog waarde en 
betekenis, alleen niet in absolute zin. Een ander winstpunt is 
dat je door meditatie leert om in de ervaringsmodus te zijn en te 

Deel van een EEG-uitslag

>>
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blijven en het narratief alleen aan te zetten als je het nodig hebt. 
Hierdoor hou je meer mentale energie over om te kiezen, om te 
handelen vanuit liefde, wijsheid en compassie. Je krijgt dus een 
grotere vrijheid in waar jouw systeem zich mee bezighoudt en 
welke richting het op gaat.

Wat waren voor jou de belangrijkste uitkomsten van je 
onderzoek?
Het belangrijkste is dat we het verschil tussen het narratief 
en de ervaringsmodus aantoonden. Maar voor mij was ook 
een belangrijke uitkomst dat het heel moeilijk is om de 
veranderingen door meditatie objectief vast te leggen. Dat 
was in het onderzoek naar cognitieve flexibiliteit best wel 
frustrerend. Dat onderzoek was groot opgezet, met relatief veel 
deelnemers. Het was goed doordacht met allerlei taakjes die 
ze moesten doen in relatie tot cognitieve flexibiliteit. Dat was 
tijdens een retraite in Italië, in het klooster van Fara Sabina. 
Tegelijk was ik daar ook als leraar aanwezig en dan zie je in 
gesprekken dat mensen dingen kunnen loslaten die ze al lang 
bij zich dragen, je ziet ze veranderen je ziet ze lichter worden. 
Er gebeurt gewoon iets, dat valt niet te ontkennen en dan zie 
je dat niet terug in de meetapparatuur. Dan kan je je afvragen: 
met welke meetapparatuur kun je die fenomenologische 
veranderingen op een objectieve manier vastleggen?

Wat voor toepassingen zou jouw werk kunnen hebben op het 
gebied van mentale gezondheid?
Vooral dat de begrippen ervaringsmodus en narratieve modus 
het makkelijker maken om de effecten van meditatie uit te 
leggen aan een breder publiek. Eigenlijk is het upaya, het 
lesgeven. Uitleg over de skandha’s bijvoorbeeld kan het voor 
een meditator begrijpelijker maken wat er gebeurt tijdens het 
mediteren. Maar als beginner zijn dat soort begrippen niet 
verhelderend. Als je dan gewoon kan zeggen ‘hé dat is mijn 
narratief, ik ga nu weer terug naar de ervaring’, dat is zo helder. 
Alles wat niet het hier en nu is, is het narratief. We kunnen 
dan het narratief framen als iets wat we nodig hebben in het 
leven en wat niet weggemediteerd hoeft te worden. Het gaat 

om ‘hoe liggen de machtsverhoudingen tussen het narratief 
en de ervaringsmodus?’ Ik gebruik wel eens het beeld van een 
motor met zijspan. Als je geen meditatiebeoefenaar bent dan 
zit het narratief achter de stuur en de directe ervaring in het 
zijspan. Door beoefening kan je dat omdraaien, kom je ‘in’ de 
ervaring. En als je het narratief toch nodig hebt, dan zet je 
hem in. Waarvoor het ook helpt is dat mensen het niet meer 
zo vervelend vinden wanneer ze niet opmerkzaam zijn omdat 
ze begrijpen waar het narratief mee bezig is. Zo voorkom je de 
opbouw van aversie tijdens het mediteren.

Niet opmerkzaam zijn voelt vaak als falen…
Precies, ook al zeg je als begeleider 100x dat het er echt bij hoort. 
Het gaat erom dat je vaker in die ervaringsmodus komt. Die 
weg daarnaartoe is een soort geitenpaadje. De eerste keer dat je 
naar die modus gaat is heel lastig, je moet die weg nog helemaal 
maken. Maar hoe vaker je hem bewandelt, hoe meer uitgesleten 
het pad raakt en hoe makkelijker je het kunt volgen. Daarom 
zeggen we ook dat elke keer dat je opmerkzaam bent kusala is!

Maar zie je ook toepassingen in de klinische psychologie?
Ik denk dat als je in de klinische psychologie dit soort 
terminologie gebruikt, in combinatie met meditatie, dan 
je dan wel echt werkt aan het relativeren van psychische 
problematiek. En dat daarin een ruimte ontstaat waarin je 
kan leren of kan kiezen om je anders tot je eigen narratief te 
verhouden. En daarin zit de heling. Wat gebeurd is, is gebeurd, 
maar hoe verhoud je je daartoe? Om een keuze te hebben 
in hoe je je tot iets verhoudt, daar heb je ruimte voor nodig. 
Vervolgens creëer je door de ruimte ook binnen het narratief 
verandermogelijkheden, juist omdat het nu gerelativeerd is. 
En hoe minder je je geïdentificeerd hebt met je narratief hoe 
meer ruimte je hebt. Dat gebeurt ook wel in therapeutische 
trajecten, alleen het wordt niet als zodanig benoemd. Het zou 
wel verhelderend zijn.

In jouw dissertatie zeg je dat mediteren en retraites ook 
nadelige effecten kunnen hebben
Ja, ik ga in tegen de gangbare theorie dat mindfulness werkt 
omdat het zou leiden tot een verbeterde emotieregulatie. Dat is 
nu het gangbare idee binnen de gezondheidszorg. Dat vormt ook 
meteen de verantwoording voor het toepassen van mindfulness 
in therapeutische trajecten. Maar mijn punt is dat meditatie 
op sommige momenten ook negatieve effecten heeft, dus die 
theorie klopt niet.

Niet, of niet altijd?
Nee, niet! (lacht) Door de negatieve bijeffecten die kunnen 
plaatsvinden is die theorie omvergeworpen. Je kan niet een 
verklarend model hebben en zeggen het alleen werkt in 

Een deelnemer tijdens een EEG-meting
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Profiel

Mirjam Hartkamp heeft kunstzinnige therapie gestudeerd 

en een vervolgopleiding integratieve psychotherapie. 

”Kunstzinnige therapie is antroposofisch en volgt de 

Goetheanistische fenomenologie die heel veel lijkt 

op vipassana.” Ze behaalde een master in cognitieve 

wetenschappen en een PhD in psychologie. Daarnaast 

volgde ze een jaar boeddhistische filosofie aan de VU 

en westerse filosofie aan de UvA. Sinds 2014 geeft ze 

meditatieonderwijs en boeddhistische psychologie bij het 

Comenius Instituut en (mede-) begeleidt ze meerdere 

retraites per jaar. 

Mirjam kwam in aanraking met meditatie bij een metta-

retraite bij Ank Schravendeel in 2009. ”Ik vond het 

verschrikkelijk (lacht). Ik zat helemaal in de weerstand en ik 

kon die metta absoluut niet voelen. Ik zat vreselijk te lijden. 

Zo erg zelfs dat ik weg wilde. Pas op de laatste dag brak er 

iets door. Alle weerstand was in één keer weg. Die ervaring 

heeft zoveel indruk op me gemaakt dat ik ben blijven 

mediteren.”

Onderzoeksteam vlnr Tony Esposito, Mirjam Hartkamp, Salvatore Chiarella

Clarisse Eremite monastery, Fara Sabina, Italië, waar onderzoeksretraites werden gehouden

bepaalde omstandigheden. Maar als je kijkt naar waar we het 
net over hadden, over het ervaringszelf en het narratieve zelf, 
zie je dat mediteren vooral ingrijpt op de relatie die je hebt tot 
jezelf, tot het zelf. In lijn hiermee is onlangs door een aantal 
neurowetenschappers voorgesteld dat het zelf bestaat uit een 
bundel van automatische reactiepatronen, dat is een theorie 
die voortkomt uit Friston’s free energy principle (het principe 
waarin levende wezens het verschil tussen hun verwachting van 
een bepaalde ervaring en hun perceptie van de daadwerkelijke 
ervaring zelf proberen te minimaliseren, oftewel om hun vrije 
energie te minimaliseren, red).

Die theorie gaat ervan uit dat mediteren ingrijpt op de 
automatische processen in ons brein, op neurofysiologisch 
niveau maar ook op gedrag. Automatische processen 
verliezen hun vanzelfsprekendheid. Er kan ruimte ontstaan, 
keuzevrijheid. De vaste patronen worden losgelaten. Je kunt 
je voorstellen dat dit voor de één enorme vrijheid tot gevolg 
heeft, omdat opeens veel meer mogelijk is, maar dat dit voor 
een ander een overweldigende chaos betekent. Als je dit model 
gebruikt dan kun je verklaren waarom meditatie voor de één 
een ontzettend positieve ervaring is, maar voor de ander het 
loslaten van automatische processen soms te overweldigend kan 
zijn.

Die ruimte die ontstaat, wordt door sommigen als een 
bedreigende leegte ervaren
Ja zeker! Dit wordt ook allemaal beschreven in de 16 nana’s, dat 
je echt te maken kunt krijgen met een existentiële angst die niet 
per se ergens een object heeft, maar die gewoon angst zelf is. Of 
eigenlijk de fundamentele reactie van het ego op het ware zijn, 
namelijk de leegte.

Er zijn veel verschillende vormen van meditatie. Is er verschil 
in de meetbare effecten daarvan?
Daarin heb ik me niet verdiept, maar uit wat ik weet durf ik wel 
te zeggen dat de effecten van samatha-meditatie makkelijker te 
meten zijn. Zowel in de hersenen als op andere manieren. Het is 
makkelijker om te meten of je aandacht op één punt is gericht, 
dan om te meten of je daar mindful van bent. Je kan meten dat 
je iets ziet, maar het is lastiger om te meten dat je weet dat je 
iets ziet. En dat je weet dat je weet dat je het ziet. Maar gelukkig 
kun je dat zelf wel heel goed ervaren!
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Deze tekst van Jotika Hermsen komt uit het 

boek Anders zien, dat onlangs ter ere van 

haar negentigste levensjaar verscheen. In deze 

bundel staan haar 55 mooiste teksten, een mix 

van columns en dhammatalks. 

Het boek is rijk geïllustreerd en telt 224 

pagina’s. Het kost €22,99 

(excl. €2 verzendkosten). 

Jotika Hermsen

Een inkijkje in de bundel en het bestelformulier 

vind je hier: https://winkel.genoeg.nl/

boeken/2116.html. 

De online boekpresentatie is terug te kijken via 

https://www.30now.nl/boeken/anders-zien/ 

Heb je vragen over het boek? Mail dan redacteur 

Frieda Pruim: info@friedapruim.nl.
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Dit is waar mijn moeder zich zorgen over maakte. 

Nee, ze zei het niet zo direct. Geen God? Die 

gedachte kon bij haar niet opkomen. Eerlijk 

gezegd bij mij tot voor kort ook niet. Ik herinner 

me het moment waarop het wel gebeurde, als een 

bliksemschicht, toen ik van de keuken naar de gang 

liep in mijn huis in de Amsterdamse Zocherstraat. 

Plotseling verstond ik: God is een concept. Door 

mensen gemaakt. Ik huiverde, maar ‘t was klaar. Ik 

wist: zo is het. Het voelde waar tot in mijn buik.

Jotika Hermsen

Geen God, 
toch dichter bij 

God

Mijn hele godsbeeld viel in duigen. Er viel een stelsel uit mijn 
hoofd, leek het wel, of uit mijn gevoel? Of uit beide? 
Joden, christenen, moslims, hindoes − alle godsdiensten kennen 
een God. Bijna overal wordt deze God gezien als Schepper, als 
Heer en Meester aan wie je als mens toebehoort. Aan wie je ook 
verantwoording schuldig bent en door wie je beoordeeld wordt. 
God als een onafhankelijke entiteit. God als een superieure 
macht. God wordt ook Liefde genoemd of Genade, en ook 
de gans Andere, de totaal Eerbiedwaardige, wiens naam in 
joodse families niet mag worden uitgesproken. God over wie 
uiteindelijk niets te zeggen valt. God tot wie ik heb leren bidden, 
God die ik geloofd heb en geprezen en voor wie ik wilde leven 
toen ik naar het klooster ging. 

Mijn boeddhistische leraar zei: ‘Ik wil jullie uitnodigen om God 
te zien. Je weet, in het boeddhisme hebben we geen God. Het feit 
dat je weggegaan bent van je eigen godsdienstige achtergrond, 
je eigen God, betekent niet dat je weggegaan bent bij God. Door 
de praktijk van de meditatie kom je steeds dichter bij God.’
Vanwege de terminologie bestaat er geen God in het 
boeddhisme. Maar praktisch is er wel God. Boeddha spreekt 
over lokuttara dhamma of nibbana. Dat wat voorbij het wereldse 
is. Het wereldse heet lokiya dhamma of samsara. Wij moeten 
voorbij ‘de wereld’ gaan. Als je in ‘de wereld’ blijft, ben je niet 
met God. Werelds is leven met voorkeur en afkeer. Je laten leiden 
door verlangen, begeerte en aversie. Met onwijze aandacht. 
Dit is onheilzaam. Voorbij de wereld of bovenwerelds is je 
niet laten leiden door voorkeur en afkeer. Je niet laten leiden 
door onwijze aandacht. Dit is heilzaam. In christelijke termen 
kennen we een soortgelijke uitdrukking. Je leeft ín de wereld 
maar je bent niet ván de wereld. Je bent niet werelds. Hoe moet 
ik dat verstaan? Onrust in mijn geest hoort bij voorkeur en 
afkeer. Egocentrische bewegingen, zoals in de gunst willen 
komen, mezelf hoger achten, trots zijn en de ander afstoten 
zijn bekende verschijnselen. Isolement en angst zijn trouwe 
metgezellen. Evenals onprettig voelen en je anders voordoen. 
Alles voortkomend uit een kluwen van onwetendheid.

Vrede in je geest is de vrucht van loslaten. Met God leven is voor 
nibbana gaan, voor het uitdoven van het vuur van begeerte en 
aversie. Met God leven of in nibbana zijn is ook de weg van niet 
meer sterven, want je sterft al voordat je sterft. In de meditatie 
ervaar je nibbana wanneer je niet meegaat met voorkeur en 
afkeer, een moment van bevrijding. Het is wel tijdelijk, maar 
het kan zich herhalen of je leven lang blijven. Langzamerhand 
wordt je hele wezen gezuiverd en je ervaart de hoogste vrijheid, 
je bent gelukkig, je bereikt lokuttara. Je zou kunnen zeggen: je 
ziet God, je wordt verenigd met God, het bovenwereldse. Daar 
is geen angst meer, geen paniek, geen onzekerheid, daar is het 
groot en veilig.

Wat Boeddha zag was dat nibbana gevonden 

kan worden in ieder menselijk wezen, in ons. 

Vijfhonderd jaar later sprak Jezus: het koninkrijk 

Gods is in u. 

Voor nu: alleen nog zien wat er al is.
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Ben jij thuis in de werelden van online 

communicatie, automatisering en inzichtmeditatie?

Wij zoeken een bestuurslid dat zich richt op online 

communicatie en automatisering. De online-

wereld heeft grote invloed op de wijze waarop wij 

bekendheid geven aan vipassana en de beoefening 

ervan ondersteunen. Daarnaast willen wij enkele 

van onze processen automatiseren. Ben jij hierin 

thuis of wil je je erin bekwamen? En beoefen je ook 

inzichtmeditatie? Of ken je iemand anders voor wie 

dit geldt? Lees dan even verder.

Profiel
Voor deze bestuursfunctie denken wij aan iemand die voldoet 
aan het volgende profiel: 
• kennis van en ervaring met online informatietechnologie, 

(digitale) communicatie en social media; 
• een 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 inzichtmeditatie;
• 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 automatiseren van IT-beheer;
• 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 ter ondersteuning een bijdrage te 
krijgen om 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

Vacature Sim bestuurslid Online

SIM-Bestuur
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Dank voor uw 
Vrijgevigheid! 

Nelleke Heinkens

In het januarinummer 2022 van de SIMsara deed het 

bestuur van de SIM wegens het teruglopen van het aantal 

donateurs een verzoek aan de lezers om niet te vergeten 

te doneren. En aan het eind van het jaar 2021 ontvingen 

meditatiegroepen en vipassanacentra een verzoek via de 

mail de SIM te ondersteunen dmv een bijdrage.

Wij, als bestuur zijn geraakt door de gulle giften die daarop 

volgden. We zijn zeer erkentelijk daarvoor.

Namens het SIM bestuur, 
Nelleke Heinkens, penningmeester SIM 

• Digitale SIMsara? Graag €25,- per adres.

• Papieren SIMsara? Graag €25 per adres. 

• IBAN: NL72 TRIO 0338 4690 87 

van de Stichting Inzichts Meditatie o.v.v. donatie 2022. 

DONATIE 2022

Save the date 

2e SIM dag 2022 
5 november
SIM-dag voor alle 

meditatiebegeleiders, 

organisatoren & vrijwilligers.

Samenkomdag SIM 
Afgelopen 5 maart beleefden wij een zeer waardevolle SIM 
samenkomdag. 

Gezien de positieve feedback op de samenkomdag, hebben 
we besloten nu al de datum vast te leggen voor een vervolg, 
te weten zaterdag 5 november in het Theosofisch Centrum te 
Naarden. Zet deze dag gelijk in uw agenda en te zijner tijd laten 
we de details van de dag weten. 

Zet 5 november vast in de agenda!

locatie:   ITC Naarden

aanmelden: Daarvoor volgt nog een e-mail

Namens het bestuur, Alexander Lammerts 

secretaris@simsara.nl

save the date
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Een online introductiecursus voor iedereen die 

geïnteresseerd is, om meer te leren over hoe de 

geest werkt. Wat gebeurt er precies wanneer we 

bijvoorbeeld iets voelen, reageren of denken? Vaak 

reageren we al, voordat we het door hebben. De 

Boeddhistische psychologie, de Abhidhamma, helpt 

ons om te ontdekken wat er op zulke momenten 

eigenlijk allemaal gebeurt in de geest.

Wil je hiermee op een laagdrempelige manier kennis maken? 
Dan is deze 5-weekse introductiecursus Boeddhistische 
psychologie misschien iets voor jou. In de cursus besteden we 
naast theorie, juist ook aandacht aan de praktijk. Hoe kan het 
je meditatie ondersteunen? Hoe kun je ermee bezig zijn in je 
dagelijkse leven?

Iedere week krijg je tekst om te lezen en 2 oefeningen waar 
je die week mee aan de slag kunt in de meditatie en in het 
dagelijkse leven. Dit is ook meteen je voorbereiding op de 
wekelijks online bijeenkomst.

Wekelijkse online bijeenkomst
Iedere week is er een online bijeenkomst, waar steeds een 
andere spreker een inleiding geeft op het onderwerp van de 
week. Daarna gaan we in kleine groepjes uiteen in breakout 
rooms om over een onderwerp uit te wisselen. Tot slot komen 
we weer bij elkaar om onze ervaringen te delen en vragen te 
stellen.

Begeleiding en sprekers
De cursus wordt begeleid door Bianca Vermeij en Helena Pauptit, 
en de sprekers voor de avonden zijn: Bianca Vermeij, Frits 
Koster, Simin Abhravesh, Helena Pauptit en Riët Aarsse.

Voor wie?
Deze cursus is bedoeld voor mensen die geen of weinig ervaring 
hebben met de Abhidhamma, maar wel meditatie ervaring 
hebben. Een dagelijkse meditatie beoefening wordt tijdens de 
cursus aanbevolen. Voor degenen die al wat meer weten van de 
Abhidhamma, kan het een mogelijkheid zijn om één en ander 

weer wat op te frissen, en de Abhidhamma verder te laten 
verdiepen in je beoefening.

Data en tijd
De data van de online bijeenkomsten zijn: donderdagavond 3, 10, 
17, 24 november en 1 december van 19:30 tot 21:00 uur.

Studiemateriaal
Tijdens de cursus maken we onder andere gebruik van het boek 
Web van Wijsheid van Frits Koster, dat je zelf kunt aanschaffen. 
Wat je hieruit kunt voorbereiden, kun je samen met de rest van 
het studiemateriaal vinden op een site waarvan we de link na 
inschrijving aan je zullen mailen.

Dana
De cursus wordt je aangeboden op dana basis (vrijgevigheid). 
Vrijgevigheid is een beoefening. Het is anders dan ‘voor wat 
hoort wat’. Dana kan gaan om het geven van geld of van tijd 
of van aandacht. Vrijgevigheid, ook wel ruimhartigheid, is 
een van de eerste dingen die de Boeddha uitlegde, nog voor 
ethiek en meditatie. De leringen van de Boeddha zijn eigenlijk 
onbetaalbaar. Dana is daarom een beoefening in loslaten van 
gehechtheid, in het geven vanuit het hart in overeenstemming 
met je eigen mogelijkheden en omstandigheden. Je krijgt 
verdere informatie hoe je dana kunt beoefenen na inschrijving.

Aanmelden
Je kunt je aanmelden tot en met 20 oktober 2022 op: 
www.sanghametta.nl

Abhidhamma Introductiecursus
In onze eigen ervaring op ontdekkingstocht gaan
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Retraite agenda
 Hier staan alleen de langere retraites vermeld.
 Voor compleet en actueel overzicht zie: simsara.nl

Retraites

DINSDAG, 24 MEI- 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 - MAANDAG, 6 JUNI, 2022

Hoorn (Terschelling)

Vipassana meditatieretraite; 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
...............................................................................................................................................

ZATERDAG, 4 JUNI - 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
...............................................................................................................................................

DINSDAG, 21 JUNI - DINSDAG, 28 JUNI, 2022

Vipassana retreat; Fara In Sabina, Italy
An intensive vipassana retreat will be held at the ‘Monastero delle 

Clarisse Eremite’ at Fara (in) Sabina, Lazio, Italy (55 km northeast from 

Rome). This is an active nunnery, devoted to loving kind contemplation 

in the spirit of Clara and Franciscus of Assisi. It is on top of a hill, about 

485m above sea level.

Begeleiding: Henk Barendregt and Antonino Raffone

Contact: Skaiste.gabriele@gmail.com

MAANDAG, 27 JUNI - VRIJDAG, 1 JULI, 2022

Lage Vuursche

Sacred Space To Awaken Together: Insight Dialogue Retreat
Sacred Space To Awaken Together: An Insight Dialogue Retreat

We are in the midst of intense times. Our hearts tremble with the war 

in Ukraine and other parts of the world as we continue to face the 

challenges of Covid, climate change and systemic injustice. And then 

there’s everyday life with family responsibilities, doing groceries and 

the folding of the laundry. A retreat is a benevolent rest. 

Begeleiding: Phyllis Hicks & Bart van Melik

Contact: dutch.idretreat@gmail.com
...............................................................................................................................................

ZONDAG, 17 JULI - ZONDAG, 24 JULI, 2022

Hoorn (Terschelling)

Vipassana retraite; 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
...............................................................................................................................................

VRIJDAG, 22 JULI - DINSDAG, 26 JULI, 2022

Cadzand

Wijze intenties in een veranderende wereld
Insight Dialogue retraite
De wereld verandert constant en confronteert ons met het onverwachte 

en zelfs met wat we voor onmogelijk hielden. De Boeddha’s lessen gaan 

over de menselijke kracht hoe we met deze verandering en onzekerheid 

kunnen omgaan. Als we toevlucht nemen tot wijze intenties kunnen alle 

veranderingen een bron worden van diepe lessen en grote vreugdes. 

Begeleiding: Bart van Melik en Riët Aarsse

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

ZATERDAG, 6 AUGUSTUS - VRIJDAG, 12 AUGUSTUS, 2022

Tilburg

Stadsretrait; 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

>>
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ZONDAG, 7 AUGUSTUS - ZONDAG, 14 AUGUSTUS, 2022

Hoorn (Terschelling)

vipassana retraite; 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 

Begeleiding: Dingeman Boot

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

DINSDAG, 9 AUGUSTUS - 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 - 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 - WOENSDAG, 2 NOVEMBER, 2022

Naarden

Vipassana retraite; 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

Begeleiding: Dingeman Boot en Mariëtte Verhoef

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

VRIJDAG, 2 DECEMBER - VRIJDAG, 9 DECEMBER, 2022

Steyl (L)

Winterretraite; Oefenen op het pad van de Boeddha.
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
...............................................................................................................................................

VRIJDAG, 1 JULI - VRIJDAG, 15 JULI, 2022

Naarden

Concentratie, Jhana en Ademhaling
Een diepgaande ervaring van de ‘zestien stappen van Anapanasati 

samadhi’.

De voertaal bij deze retraite is Engels.

Deze retraite richt zich op ‘opmerkzaamheid van in- en uit ademen’ 

(anapanasati) om concentratie te versterken, om de toegang tot de 

absorptieniveaus van Jhana te onderzoeken en om de krachtige rol te 

leren kennen die ‘juiste concentratie’ heeft in het proces naar ‘...

Begeleiding: Shaila Catherine

Contact: retraites@sanghametta.nl
...............................................................................................................................................

DONDERDAG, 21 JULI - VRIJDAG, 29 JULI, 2022

Steyl (L)

Zomerretraite: Oefenen op het pad van de Boeddha.
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 - ZONDAG, 31 JULI, 2022

Exloërveen

Vipassana 10 daagse: 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
...............................................................................................................................................
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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

Amsterdam Zeeburgereiliand
gabi1404@hotmail.com
...............................................................................................

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

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

Eindhoven – Zen Centrum - Insight Dialogue
ronald@mindfulnesstrainingen.info
https://www.mindfulnesstrainingen.info/trainingen/
insight-dialogue
..............................................................................................

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

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

BELGIË

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

Inzichtsmeditatie Antwerpen
bart.patoor@gmail.com

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


