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bij de zon of maan
het achtvoudige pad op

alsmaar verder door

DJANA MILETA

simsara oktober 2022

Redactioneel
In deze nieuwsbrief een interview naar aanleiding van het boek: 
Het Boeddha-fenomeen, geschreven door Erik Hoogcarspel. 
Een mooie benadering hoe de fenomenologie kan bijdragen aan 
de praktijk van het mediteren. Mari den Hartog interviewde de 
schrijver.

Paul Boersma legt uit hoe we in de meditatie de fysieke pijn 
kunnen overwinnen en koppelt daaraan een interessante 
beschouwing over het verschil tussen de traditionele 
benadering die het grote Lijden wil opheffen en de recentere 
waarbij men zich tevreden stelt met het opheffen van het kleine 
lijden.

In april overleed Inez Roelofs, zij heeft veel betekend voor 
de vipassana in Nederland. Jotika Hermsen schreef een in 
memoriam over haar.

Laat je inspireren in deze roerige tijden door de inhoud van 
deze nieuwsbrief!

De redactie
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>>

Paul BoersmaHet einde van het vermijden en negeren

We vermijden in het dagelijks leven het lijden door er instinctief 

omheen te gaan, of anders door het te negeren, er geen 

aandacht aan te schenken, het te onderdrukken. In het eerste 

geval gaat het om mogelijke toekomstige pijn, in het tweede 

om aanwezige pijn, waarbij het makkelijker is psychische dan 

lichamelijke pijn te negeren, en makkelijker om de pijn van 

anderen dan de eigen pijn te negeren. Vermijden en negeren: dit 

is de dierlijke kant van ons mens-zijn.

Meditatie en Pijn
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In de meditatie ontwikkelen we een bewustzijn dat ver boven 
het dierlijke uitgaat. De vipassana is zo ontworpen dat we niet 
om de pijn heen kunnen. We nemen ons namelijk voor om stil 
te blijven zitten, het automatische vermijden door lichamelijke 
bewegingen te maken valt weg, en op een gegeven moment 
moeten we er wel aandacht aan schenken; doen we het niet dan 
gaat de pijn wel schreeuwen als een baby: hier ben ik! Pijn is een 
aandachttrekker. We kunnen hiervan op een positieve manier 
gebruik maken door de pijn te gebruiken om onze aandacht te 
vergroten. 

Waarneming en acceptatie
We leren niet alleen om aandacht aan de pijn te geven, we 
leren ook ermee om te gaan, om hem te accepteren. En dit 
accepteren hangt samen met het waarnemen. We kunnen pas 
volledig accepteren als we volledig hebben waargenomen, en 
omgekeerd kan het niet accepteren van de pijn zorgen voor 
de onderdrukking van de waarneming. De oefening tijdens de 
meditatie zit dus zowel in het volledig waarnemen als in het 
volledig accepteren van de pijn.

Verfijnde waarneming
Verfijnde waarneming leert ons dat pijn een geestelijke 
component heeft en een lichamelijke. De eerste is de 
gevoelstoon, in Pali vedana, in dit geval de gevoelstoon van 
op een afstand willen houden, willen wegduwen; dat is iets 
wat we met de dieren gemeen hebben. Dat je die gevoelstoon 
kunt waarnemen is een belangrijke ontdekking voor elke 
meditator, een ontdekking die vele deuren opent. Het eruit 
lichten van de gevoelstoon is een belangrijk kenmerk (en 
tegelijk de grote kracht) van het boeddhisme. En dan zijn er de 
lichamelijke verschijnselen die deze gevoelstoon veroorzaken: 
de energieblokkade, het zeurende of het bijtende. Vaak zien we 
de verschijnselen niet los van elkaar, het blijft een mengsel 
zolang we niet een grotere, fijnere concentratie hebben 
opgebouwd, maar dat geeft niet: voor de acceptatie is die 
grovere waarneming genoeg.

De overwinning op de pijn
Wat is de overwinning van de pijn in de meditatie? Op twee 
manieren. Soms zijn onze aandacht en acceptatie sterk genoeg 
om ervoor te zorgen dat de pijn weggaat. Juist als we de pijn 
hebben geaccepteerd en kunnen verdragen, hoeven we hem niet 
meer te verdragen en gaat hij weg! Als we hem proberen weg 

te krijgen met onze aandacht lukt het niet. De aandacht heeft 
meer kracht als het proberen en beogen wegvalt. Maar ook 
als de pijn niet weggaat kunnen we een overwinning behalen, 
namelijk door hem te verdragen! Bedoeld wordt niet het 
moeizame verdragen (zoals het verdragen van stank met een 
knijper op de neus), maar het volledige verdragen, gebaseerd 
op de volledige acceptatie. We worden dan niet langer erdoor 
geconditioneerd. We worden niet meer beheerst door afkeer en 
angst ervoor. Een van de oefeningen tijdens het omgaan met 
pijn in de meditatie is juist het ontdekken en observeren van 
die conditioneringen. We ontdekken dan ook dat het observeren 
van deze conditioneringen essentieel is. Als de angst voor of 
de afkeer van de pijn er is, heeft het geen zin de pijn te blijven 
observeren: dan behoort onze aandacht naar deze emotie 
te gaan. Onheilzame emoties (die deel uitmaken van de vijf 
zogenaamde hindernissen voor de meditatie) maken immers 
heldere waarneming onmogelijk. Ervaren meditatoren kunnen 
aan het minder helder worden van de waarneming zien dat er 
een conditionering in het spel is; zij beschouwen dit als een 
waarschuwing, en gaan dan kijken ‘waar’ deze conditionering 
kan zitten.

De derde edele waarheid
Zoals we in de meditatie steeds weer kleine overwinningen 
op de pijn kunnen behalen, zo kunnen we uiteindelijk in het 
leven al het lijden achter ons laten. Dat is wat gezegd wordt in 
de derde van de vier edele waarheden van het boeddhisme. Dit 
hangt niet alleen van onszelf af, we kunnen deze overwinning 
niet afdwingen. Maar de manier om ons aandeel daarin te 
volbrengen is dezelfde als bij alle kleine overwinninkjes: met 
het neutrale geconcentreerde bewustzijn waarnemen en met het 
diepste gevoel accepteren.

De verleiding om halverwege te blijven staan
Voor sommige mensen is het gereedschap van het boeddhisme 
niet een methode om al het lijden achter zich te laten, maar om 
het leven zo prettig mogelijk te houden, ook al zijn ze zich dit 
niet bewust. Twee voorbeelden.
Ten eerste. De boeddhistische leer van het kenmerk van de 
vergankelijkheid het aardse bestaan wordt door sommigen 
alleen toegepast op de onaangename dingen, niet op de 
aangename dingen. Ook de in aardse zin aangename dingen zijn 
uiteindelijk vergankelijk en onbevredigend. Deze mensen leren 
om goed om te gaan met tegenslagen, maar overwinnen niet 
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hun gehechtheid aan de aangename dingen.
Ten tweede. Alleen mediteren als er een probleem is, als er 
ongenoegen is, komt nogal eens voor als we de reikwijdte van de 
Dhamma nog niet gezien hebben. We zijn ook dan in feite bezig 
te proberen (het lukt niet) een prettig leven – in aardse zin – op 
te bouwen. 
De meditatie-mogelijkheden gaan veel verder dan de doelen 
die in deze twee voorbeelden zijn gesteld. We hebben de 
mogelijkheid boven prettig en onprettig uit te komen. Het 
resultaat is dan een diepere vorm van aangenaamheid, maar 
dat is niet de bedoeling, maar het bijkomende resultaat van 
de meditatie, de bonus. Dit betekent dat we de meditatie nooit 
alleen als middel gebruiken, maar ook als doel. Dat kan als we 
ons vertrouwen en onze toewijding laten groeien. Dit laat zien 
hoe belangrijk saddha is als motivatie voor het spirituele pad.

Verlichtingsmomentjes wanneer het ik terugwijkt
Tot nu toe lijkt het perspectief: aan de ene kant de persoon, 
aan de ander kant het lijden, de pijn. Maar als we meer innerlijk 
kijken, zit het eigenlijk anders. We lijden niet meer aan de 
pijn, doordat er geen ik meer is die kan lijden; de pijn wordt 
niet door de persoonlijkheid maar door het zuivere bewustzijn 
waargenomen. Op dat moment is het ik, de persoonlijkheid 
weg. Er is pijn, maar geen persoon om die waar te nemen 
of te ondergaan. Hier zie je dat er in het leven van alledag 
verlichtingsmomentjes kunnen zijn, nog afgezien van een 
eventuele grote Bevrijding of Verlichting. Op elk zo’n momentje 
is het ik weg. Voor de grote Verlichting moeten we ook de Grote 
Pijn zien en aanvaarden, het onbevredigende karakter van het 
gehele zintuiglijke bestaan. Om dit proces te bevorderen is het 
belangrijk om alle kleine pijntjes, alle kleine lijdensvormen te 
zien en te accepteren. Daarom leren we van pijn zo veel, meer 
dan van aangename dingen. 

Gemeenschappelijk aan boeddhisme en christendom
Boeddhisme en christendom hebben de aanvaarding van het 
lijden als grondmethode met elkaar gemeen. Een boeiend 
thema, maar ik moet me hier beperken tot slechts twee citaten 
om dit aannemelijk te maken: ‘Wie niet zijn kruis op zich neemt 
en mij volgt, is mij niet waard’ (Mat. 10:38). ‘Tegen allen zei hij: 
wie achter Mij aan wil komen, moet zichzelf verloochenen en 
dagelijks zijn kruis op zich nemen en mij volgen. Want ieder die 
zijn leven wil behouden, zal het verliezen; maar wie zijn leven 
verliest omwille van Mij zal het behouden’ (Luc. 9:23-24). Wie 
eraan twijfelt of met het kruis wel het lijden wordt bedoeld en 
niet een of ander geometrisch of christelijk symbool, moge 
herinnerd worden aan de zoals altijd meer letterlijke vertaling 
van de Jehova-getuigen: daar wordt in plaats van ‘kruis’ 
gesproken over ‘martelpaal’.

Seculiere en traditionele beoefening van vipassana
Er lijkt onder westerse vipassana-beoefenaars een tegenstelling 
te ontstaan tussen degenen die zich voornamelijk of zelfs 
uitsluitend op het kleine lijden richten en degenen die vooral 
het grote lijden willen overwinnen, met aan de ene kant de 
seculiere mindfulness beoefenaars (te herkennen niet alleen 
aan het verwaarlozen van de derde edele waarheid, maar ook 
aan hun onbegrip voor de derde karakteristiek van het bestaan: 
anatta) en aan de andere kant degenen die de totale uit Azië 
ontvangen Dhamma in ere willen houden. Maar eigenlijk is 
er geen tegenstelling als beide kanten de ander maar in zijn 
waarde laten. De laatstgenoemden streven de hoogste en meest 
volledige waarheid na, de eerstgenoemden stellen zich tevreden 
met een gedeeltelijke waarheid en met een kleiner doel. Beide 
groepen zijn gericht op het opheffen van lijden.

Verzoening
De traditionele boeddhisten zouden kunnen erkennen dat de 
seculiere benadering toch het lijden enigszins opheft door 
middel van het zuivere bewustzijn. Anderzijds moeten degenen 
die zich richten op het kleine lijden niet vergeten dat het grote 
Lijden opgeheven kan worden; en vooral niet vergeten dat het 
vasthouden aan het wereldse geluk dit verhindert. Voor het 
opheffen van het grote Lijden is nodig: zich afwenden van 
de wereld en een opgeven van het ik of het zelf, met andere 
woorden een grote opoffering die niet iedereen zomaar 
kan opbrengen. Behulpzaam en zelfs nodig daarbij is een 
geestelijke instelling die alles licht kan maken, namelijk saddha 
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Het SIM bestuur kondigt de volgende 

wijzigingen aan met betrekking tot de SIM 

vertrouwenspersonen:

Janet Wester en Elly van Hoorn treden terug als 

vertrouwenspersonen. Het SIM bestuur is hun 

beiden zeer dankbaar voor de vele jaren waarin zij 

in deze rol voor de SIM beschikbaar zijn geweest. 

Het bestuur is verheugd dat het de volgende twee 

personen kan benoemen als opvolgers, elk met hun 

eigen aandachtsgebied voor de SIM organisatie:

Nadine Elfrink 
Nadine heeft ervaring in mediation en is 
beschikbaar voor iedereen die verbonden is 
aan een van de sangha’s die zijn aangesloten 
bij de SIM. Nadine introduceert zichzelf elders
in deze SIMsara.

Thijs Huijs 
Thijs is beschikbaar voor iedereen met een 
kwestie met betrekking tot de landelijke 
organisatie van de SIM, of als Nadine om een 
voorname reden niet beschikbaar kan zijn. 
Thijs is reeds vier jaar externe vertrouwens-
persoon voor de BUN en heeft hierdoor veel
 ervaring opgedaan met het vertrouwelijk be-
handelen van ongewenste omgangsvormen binnen 
boeddhistische verenigingen. Daarnaast is Thijs ook externe 
vertrouwenspersoon voor diversen bedrijven. Ook heeft hij 
jaren gewerkt als externe vertrouwenspersoon voor het 
NOC&NSF. Thijs is lid van de Landelijke Vereniging van 
Vertrouwenspersonen.

De BUN is bezig om naast Thijs Huijs ook een vrouwelijke 
vertrouwenspersoon aan te werven. Zodra deze persoon wordt 
aangesteld, zal zij op de SIM website worden vermeld. 

De vertrouwenspersonen zijn een cruciaal onderdeel van het 
Ethisch Drieluik van de SIM, zoals gepubliceerd op https://
simsara.nl/ethisch-drieluik-sim. 
De vertrouwenspersoon heeft tot taak de eerste opvang te 
verzorgen van personen die menen slachtoffer te zijn van 
ongewenst gedrag van leraren of organisatoren van de SIM 
dan wel van personen die op enigerlei wijze in relatie staan tot 
de SIM. In deze rol kan een vertrouwenspersoon adviseren, 
bemiddelen, ondersteunen bij het proces van indienen van een 
formele klacht, bij het doen van aangifte, en/of bij het zetten 
van de eerste stappen naar professionele slachtofferhulp. 

Opvolging
Vertrouwenspersonen

(vertrouwen, geloof, devotie). De afwezigheid hiervan (met als 
gevolg een beperking van de meditatie tot het kleine leed) is 
niet iets om iemand kwalijk te nemen, maar verdient eerder ons 
mededogen. De aanwezigheid ervan hangt niet alleen af van de 
persoon zelf, maar ook van andere factoren: de boeddhist zal 
spreken van karma, de christen van goddelijke genade. Maar 
saddha ligt niet voor altijd vast, kan zeker groeien. Het uit zich 
onder andere in de zekerheid op het juiste pad te zijn en in de 
bereidheid om zich daarvoor offers te getroosten.

Zelfopoffering en geluk
De opoffering van het ik wordt prachtig uitgedrukt door een 
bepaald type kruisbeeld, waarbij het middelpunt van het 
kruis (dat het uitstralende goddelijke voorstelt) vrijgemaakt 
wordt door het gestorven menselijke lichaam van Christus, 
hier symbool voor het opgeven van het oude ik. Het oude ‘ik’ 
is gekruisigd, het goddelijke Zelf kan stralen. Het verband 
tussen opoffering en geluk is zelden pregnanter geïllustreerd. 
Hoe groter het offer, hoe dieper het (onwereldse) geluk. De 
zelfopoffering wordt in het christendom vooral bevorderd 
door het handelen uit naastenliefde, in boeddhisme op vele 
manieren en ook – iets wat velen vergeten – door meditatie: 
het toepassen van zuivere aandacht is al een opoffering van het 
‘ik’, door het aan de kant zetten van ik-gebonden verlangens 
en gevoelens van afkeer. Alleen al door regelmatig zuivere 
aandacht te oefenen leveren wij steeds een stukje van ons ik in.
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van het sim-bestuur

Recent is het onderstaande persbericht gepubliceerd door de Boeddhistische 

Unie Belgie, met betrekking tot Ehipassiko in Antwerpen. Het SIM bestuur 

wil van de gelegenheid gebruik maken om nog eens te wijzen op het ethisch 

drieluik dat geldt voor de SIM activiteiten, alsmede voor organisaties uit 

het SIM netwerk op onze site. Dit drieluik bestaat uit Ethische Richtlijnen, 

Vertrouwenspersonen en de Ethische commissie, en kan worden gevonden op 

onze website https://simsara.nl/ethisch-drieluik-sim. Eenieder die betrokken 

is bij de SIM wordt opgeroepen hiervan kennis te nemen en zich hiervoor in te 

zetten.

 

Persmededeling 

De BUB heeft twee verschillende klachten 

ontvangen over grensoverschrijdend gedrag en 

misbruik door spirituele verantwoordelijken binnen 

de boeddhistische gemeenschap Ehipassiko uit 

Antwerpen. 

Van bij de melding nam de BUB de nodige maatregelen en na een 
procedure, die is vastgelegd in haar Ethisch en Deontologisch 
Charter, erkende zij de slachtoffers in hun terechte klachten. 
Begin 2022 zegde de betreffende vereniging haar lidmaatschap 
bij de BUB op.

In haar streven naar transparantie én met eerbied voor de 
privacy van betrokken personen, geeft de BUB aan direct 
betrokkenen de mogelijkheid tot inzage op het adres van haar 
zetel in dit dossier.

Als enige representatieve organisatie van de boeddhistische 
gemeenschap in ons land erkend door de Belgische autoriteiten 
wil de BUB zich ook in de toekomst blijven inzetten om de 
boeddhistische beoefenaars een respectvolle, veilige en 
zorgzame omgeving te waarborgen.
 
In naam van de Ethische en Deontologische Commissie 
http://www.buddhism.be/nl/ethiek/ethische-commissie

Conctactpersoon: 
Frank De Waele
frank@zensangha.be
GSM: 0472 48 66 49

van het sim-bestuur

Gezocht: 
mindful werkende
ondernemers, IT-ers

“Booking.com voor vipassana-retraites”; dat 

is een idee dat tijdens de SIM samenkomdag 

in maart werd geopperd om het makkelijker te 

maken om retraites te boeken en te organiseren, 

en een mogelijke bron van inkomsten te vormen 

voor de SIM. Een idee met veel potentieel – en 

ook al concurrentie – maar zoals elke nieuwe 

onderneming: dit vereist enig denkwerk en 

ondernemerschap. Wat zoekt een retraitedeelnemer 

en -organisator bij het boeken? Is er een 

verdienmodel? Hoe gaan we om met Dana? 

Beperken we ons tot vipassana-retraites, of nemen 

we het ruimer?

Het SIM bestuur is benieuwd of er in het SIM netwerk personen 
zijn die hier enthousiast over worden. In eerste instantie 
zoeken we 2 of 3 mensen die samen willen brainstormen over 
hoe zo’n dienst eruit kan zien, en of er slagingskans is. Wordt 
die vraag door hen samen positief beantwoord, dan zou dit 
team, deels onder de vlag van de SIM, kunnen gaan nadenken 
over het oprichten van een onderneming, en hoe de opstart 
kan worden betaald totdat er geld wordt verdiend. Er is in het 
bestuur veel kennis en ervaring met startup-ondernemingen. 
Het is vooral belangrijk om mensen te vinden met passie 
en doorzettingsvermogen, die als team in kennis & kunde 
complementair zijn.
 
Geïnteresseerden kunnen zich melden bij Peter Nieuwenhuizen, 
via voorzitter@simsara.nl, met een korte uiteenzetting van 
motivatie, relevante capaciteiten en natuurlijk vipassana-
betrokkenheid.
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Op 9 april 2022 overleed boeddhistisch leraar Inez 

Roelofs na een kort ziekbed. De betekenis van 

Inez voor Sangha Metta is niet in woorden uit te 

drukken. Het gemis is enorm.

Inez kwam in 1992 in aanraking met vipassana-

meditatie toen zij als verpleegkundige en 

therapeute door Jotika Hermsen samen met 

haar collega’s werd uitgenodigd voor een 

retraiteweekend in Amsterdam. Zij noemde het de 

juiste volgende stap op haar pad.

Ze volgde daarna retraites en dhamma-studieavonden bij 
Mettavihari in de toenmalige Buddhavihara in Amsterdam en 
de basiscursus vipassana bij Jotika Hermsen in Den Bosch.

Vanaf 1997 heeft Inez meegewerkt aan Sangha Metta en heeft zij 
de dhamma geleefd. Zij volgde 15 jaar lang de dhamma talks van 
de boeddhistische leraren tijdens de retraites in Naarden waar 
zij als kok de maaltijden bereidde.
Daarnaast volgde zij zelf opeenvolgende en lange retraites in 
binnen- en buitenland bij Sharon Salzberg en Bhante Sujiva. 
Vanaf 2012 begeleidde zij eerst als assistent en later zelfstandig 
vipassana, metta en Insight Dialogue meditatieavonden en 
retraiteweekends in Den Bosch. 
 
In 2016 werd Inez boeddhistisch leraar. Ter gelegenheid daarvan 
zei ze het volgende: 

Als leraar gaf Inez met haar wijsheid en humor inhoud en kleur 
aan de vele retraites die zij begeleidde. Met persoonlijke, warme 
en intense aandacht heeft ze velen geïnspireerd en verder 
geholpen op het pad. Toegewijd en praktisch.

Inez legde alles bij de Boeddha. Zoals zij zei: “Wat ik kan doen, 
het enige wat ik kan doen, is vertrouwen op het proces van 
opkomen en wegvallen. En dat is uiteindelijk een heel gelukkig-
makend proces, want dan moet je loslaten, jij hebt geen controle 
over het gebeuren.” 
Inez kon aanvaarden dat zij niet meer beter zou worden. Zoals 
zij zei: “Het is zoals het is, ik heb er vrede mee.” In haar leven 
mochten wij zien wat het in de praktijk betekent om werkelijk te 
kunnen zijn met wat er is.

Jotika Hermsen

In memoriam 
Inez Roelofs

“Voor mij betekent Boeddha dat hij een mens 

was… een zoeker en als Hij het antwoord 

gevonden heeft op alle waaroms dan is het 

ook mogelijk voor mij. Ooit…

Mededogen, vriendschap, toewijding en 

tot inzicht komen, helpen me doordat de 

Boeddha geleefd heeft. Daar ga ik voor. Ik 

wens ons allen toe dat we niet opgeven, dat 

vriendschap, mededogen en wijsheid ook de 

rode draad in ons leven mag zijn.”
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Wat heeft een westerse filosofische stroming 

te bieden aan vipassana-beoefenaren? Kan 

die filosofische stroming eraan bijdragen dat 

de verschillende boeddhistische stromingen 

elkaar beter begrijpen? En kan het helpen bij het 

terugbrengen van het boeddhisme bij haar essentie, 

door het te ontdoen van haar religieuze tendensen? 

Volgens Erik Hoogcarspel, auteur van het boek 

‘Het Boeddha-fenomeen’, heeft de filosofie van de 

fenomenologie het boeddhisme veel te bieden.

Wat is fenomenologie?
Toen jij hier naar toe kwam heb je misschien gebruik gemaakt 
van Google Maps. Dan merk je dat er twee werkelijkheden zijn. 
Google Maps laat een route zien vanuit het standpunt van God. 
Iedereen die het gebruikt ziet dezelfde route. Het is ontzettend 
handig. Maar Google Maps laat je niet de echte werkelijkheid 
zien. De echte werkelijkheid is wanneer je door de straten loopt, 
mensen tegenkomt, allerlei details ziet en iets ervaart. In het 
Westen beschrijven we de werkelijkheid vanuit het oog van God. 
En hoe doen we dat? Door de wetenschap. De wetenschap is de 
wereld vanuit het perspectief van het oog van God. Maar de 
wetenschap slaat daarbij wel iets over.

Fenomenologie sluit heel goed aan bij 
het boeddhisme en de filosofie van 
de leegte, de madhyamaka

De wetenschap pretendeert toch het geheel van de realiteit te 
beschrijven?
Precies: de wetenschap zegt dat zij de echte werkelijkheid 
beschrijft en dat de werkelijkheid zoals wij die persoonlijk 
ervaren maar tweederangs is. De wetenschap heeft trouwens 
enorme successen bereikt. Twee weken geleden kreeg ik een 
nieuwe kroon. Je krijgt dan een röntgenfoto waarmee je in je 
kaak kijkt. Dat had ik zelf nooit kunnen doen. En ik had mezelf 
ook nooit die kroon kunnen aanmeten. Als ik alleen uitgegaan 
was van mijn eigen werkelijkheid had ik nu nog steeds kiespijn 
gehad! Maar op het gebied van ‘wat is nou echt’ laat de 
wetenschap wel iets liggen. 

Edmund Husserl heeft de fenomenologie begin 1900 gesticht 
vanuit de vraag ‘wat gebeurt er in het hoofd van iemand die 
wiskundig denkt?’ Daar kwam hij niet uit en toen dacht hij: 

Een beter boeddhisme met 

fenomenologie
Mari den Hartog
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‘laat ik nu eens beginnen bij de bodem, de ervaring zelf. Dan 
moet ik proberen al mijn overtuigingen opzij te zetten. Ik zeg 
niet dat mijn overtuigingen niet waar zijn, maar ik laat ze 
even voor wat ze zijn.’ Hij noemde dat een epoche, een term 
uit de oude Griekse filosofie. De Griekse sceptici zeiden dat, 
als je gemoedsrust wilt hebben, je jouw eigen mening opzij 
moet zetten. Of zoals Husserl zei, je moet je mening even 
tussen haakjes zetten. En wat je vervolgens doet, is je aandacht 
concentreren op datgene wat je ervaart. Dat wordt reductie 
genoemd. Je beperkt je aandacht tot wat zich voordoet in je 
aandacht. 

Neem het kopje hier op tafel. Ik laat terzijde waar het voor 
dient, waarvan het gemaakt is, enzovoort. Ik zie iets wat zich 
voor mijn ogen voordoet. Verder merk ik dat ik dat kopje niet 
zelf verzonnen heb. Het bestaat buiten mij om. Althans, zo lijkt 
het. Het doet zich aan mij voor alsof het buiten mij ook nog 
bestaat. Als ik hier wegga, dan blijft het hier staan. Het kopje 
is voor een deel in mij, het is voor mij een kopje, maar voor 
een ander misschien niet. Pas wanneer ik mijn kennis oproep 
weet ik wat dat kopje is. Maar ik kan me voorstellen dat iemand 
die nooit koffie heeft gedronken niet weet waar dat ding voor 
dient. Voor mij is het wel iets met een duidelijke functie. Op die 
manier onderzocht Husserl wat de structuur is van wat zich 
aan ons voordoet, van het fenomeen. Hij deed dat om de basis 
van onze werkelijkheid en de beleving van onze werkelijkheid 
uit te pluizen. En wat jij herkende als overeenkomst tussen 
fenomenologie en vipassana, is dat je met vipassana ongeveer 
hetzelfde doet. Eerst afstand nemen en vervolgens het beperken 
van je aandacht tot dat ene speciale fenomeen dat zich voordoet.

Dat is wat mindfulness is, toch? Je onbevooroordeeld gewaar 
zijn van de ervaring die je op dit moment hebt.
Een van de grootste problemen is dat men zegt je moet ‘in het 
hier en nu blijven’. Dat is pure flauwekul. Dat komt doordat al 
die literatuur uit Amerika komt en Amerikanen kunnen niet 
de wetenschappelijke visie op de werkelijkheid tussen haakjes 
zetten. Ze geloven in het nu, terwijl dat een onbestaanbare 
grens tussen verleden en toekomst is. Het verleden is alles wat 
geweest is, de toekomst is alles wat we verwachten. De grens 
daartussen is flinterdun. Maar als iemand je zou vragen ‘wat 
doe je nu?’, dan zou je zeggen ‘ik hou een interview’. Als we 
dan de Amerikaanse wetenschappelijke opvatting van het nu 
zouden handhaven, dan zou ik niet eens een klank kunnen 
voortbrengen in die tijd. Husserl zei al dat het nu niet objectief 
is, het nu is er voor ons. Dat wil zeggen dat als we een interview 
houden, dan kan dat interview best wel een uur duren. Dat nu 
duurt dan een uur. Als je naar muziek luistert of je leest een 
boek, dan doe je dat ook in een nu. Maar in dat nu zit ook altijd 
een stukje van wat geweest is en een stukje van wat komt. Een 

zin kan alleen maar bestaan als je weet wat er gezegd is en 
verwacht dat er nog iets gezegd gaat worden. Het nu is flexibel 
en daar zit, wat Husserl noemde, altijd een retentie in, dat wil 
zeggen het terugpakken van wat geweest is, en een protentie, 
oftewel een naar voren halen van wat je denkt dat gaat komen. 
Dat is allemaal nodig om te begrijpen wat de betekenis is 
van wat je doet. En zo kun je zeggen dat satipatthana in feite 
retentietraining is. Het is het trainen in het vasthouden van 
wat net geweest is. Maar het is geen herinnering. Want een 
herinnering is bijvoorbeeld wanneer ik me herinner waar ik 
vorige week was of waarmee ik speelde als kind. Dat is een echte 
herinnering, dat is niet in het nu. 

Die retentie haalt wat net geweest is in het nu, houdt het vast.
Het mooiste doel voor vipassana is het herkennen van 
de tilakkhana, de drie kenmerken: vergankelijkheid, 
onbevredigendheid en niet-zelf. Door de retentietraining kun je 
die drie kenmerken net zo duidelijk zien als je eigen handpalm. 
Dat is het idee. Dus op die manier mediteer ik. En voor mij 
is gebleken dat ik door mijn training in de fenomenologie 
gevoeliger ben geworden voor het herkennen van het niet-
zelfaspect. Ik besefte ineens dat alles wat zich voordoet in de 
meditatie niets anders is dan fenomenen. Dus iets wat gebeurt 
en weer weggaat. En op een gegeven moment ontdek je dat je 
gedachte een fenomeen is. Het komt en het gaat weg. En dan 
merk je dat je er geen zeggenschap over hebt. Je gedachten 
denken jou. En dat is anatta (niet-zelf, red.). Dat betekent dat 
het zelfgevoel en het gevoel van trots, van kijk-mij-toch-eens, 
domweg een leeg effect is. Zoals een regenboog of een schaduw, 
het is helemaal niks. En dat maakt fenomenologie duidelijk 
doordat daarin het begrip fenomeen, het verschijnselbegrip, zo 
mooi uitgediept wordt, waardoor je dat beter gaat begrijpen. 
Doordat ik mij meer ben gaan concentreren op de ervaring als 
fenomeen, is de ervaring ook makkelijker los te laten.

Hoe werkt dat in de praktijk?
Op het moment dat ik dat kopje zie als iets wat zich gewoon 
voordoet, zonder dat ik daar mijn kennis van de wereld bij 
haal, wordt datzelfde kopje ineens immaterieel. Het wordt 
dan een verschijnsel. Wat ik dan ook merk is dat het kopje als 
verschijnsel niet stabiel is. Zelfs als ik naar het kopje kijk, merk 
ik al dat het beeld verdwijnt en weer terugkomt. Ik kan mijn 
aandacht er ook niet stabiel op houden. Als ik mijn aandacht 
erop wil richten moet ik die er voortdurend naar terugbrengen. 
In feite is de werkelijkheid als ervaring volledig dynamisch. En 
als je dat merkt, dan merk je dat de werkelijkheid niet bestaat 
uit vaste dingen, maar uit fenomenen. Je komt dan terecht 
in wat de boeddhisten dhammadatu noemen, de dimensie 
van de fenomenen. Het woord dhamma heeft verschillende 
betekenissen, een daarvan is ‘fenomeen’. Fenomenologie sluit 
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daardoor heel goed aan bij het boeddhisme in het algemeen en 
bij de filosofie van de leegte, de madhyamaka, in het bijzonder.

Wat voor effect heeft dat op je meditatie? 
Je zit en er komt bijvoorbeeld een herinnering op. Het hebben 
van een herinnering is een fenomeen. Dan is er het besef ‘dit 
gebeurt’. Dat is eigenlijk al genoeg. Doordat je beseft dat die 
herinnering je overkomt, dat het gebeurt, kun je het makkelijker 
loslaten. En het merkwaardige is, als ik helder genoeg ben dan 
ontstaat er op een gegeven moment een soort merkwaardige 
vrolijkheid, een openheid. En dan weet ik niet waar het vandaan 
komt. En het is geen fenomeen.

Waarom is die vrolijkheid geen fenomeen? Dat is toch ook weer 
een ervaring?
Het is geen fenomeen omdat het niet te pakken is. Het is niet 
iets wat zich voltrekt. Het is iets wat heerst. Een fenomeen is 
iets dat er dan wel is en dan weer niet.

En staat die vrolijke openheid in verband met het doodloze, 
het altijd aanwezige nibbana?
Ja. Op het moment dat je zegt dat alles fenomenen zijn, dan 
is ook de dood een fenomeen en ook het idee geboren te zijn 
en het lijden. De Boeddha heeft ergens gezegd dat alles niks 
anders is dan de vijf skandha’s en alles is niks anders dan de 
zes zintuigelijke systemen. Als je dat snapt, als je ervaart dat 
alles zich voordoet en direct weer verdwijnt, dan hebben die 
ervaringen geen vat meer op je. Dan wordt het licht. 

En die lichtheid staat buiten de fenomenologische orde?
Het staat buiten de ontologische orde (de wereld van de dingen, 
red.). Het hoort tot het transcendentale niveau. Je hebt er niks 
persoonlijks meer mee; je bent het niet, het gebeurt gewoon. 
Het is ongrijpbaar. Je kunt het niet beschrijven. 

En is die lichtheid eigenlijk altijd aanwezig, maar ervaar je het 
als mens soms wel en soms niet?
Of het er altijd is weet ik niet, maar soms overkomt het me, 
zo van ‘hee wat voel ik me lekker’. En ik denk dat als ik bij de 
meditatie prettig zit, mooi en fijn mediteer dan doet het zich 
soms voor, maar het is niet te grijpen. En ik kan mijn aandacht 
er niet op richten. En zodra ik denk van ‘hee het is er’, dan is het 
weer weg. Ik denk dat het iets te maken heeft met nirwana. En 
het zou best kunnen dat het boeddhisme daar niet uniek in is en 
dat wat de oude Grieken ataraxia noemden, gemoedsrust, dat 
dat een vergelijkbare ervaring is. Het is iets dat voor elk mens 
open staat. Ik denk dat fenomenologie een goede manier is om 
het te ontdekken. 

Ik ben ervan overtuigd dat we met 
fenomenologie een boeddhisme 
kunnen laten groeien dat nog meer 
mensen helpt
Wat kan fenomenologie verder bijdragen aan het boeddhisme?
Het biedt een taal waarmee je boeddhistische ervaringen 
kunt vergelijken en er als het ware een overzicht van kan 
maken. Je zou bijvoorbeeld uit kunnen leggen dat tantra 
gebruik maakt van verbeelding en vervolgens wat verbeelding 
doet met je ervaring. Dat kun je niet met de woorden van de 
Chakra Sambhara (Tibetaanse tantristische tekst, red.) of in 
termen van Indiase goden uitleggen. Maar je kunt het wel 
fenomenologisch onderzoeken. Daarmee kun je laten zien wat 
vipassana en tantra gemeenschappelijk hebben. Hetzelfde 
geldt voor de relatie tussen vipassana en zen, enzovoort. Het 
zou leuk zijn als mensen dat zouden doen, maar ik denk dat dit 
er voorlopig niet van gaat komen en dat al die boeddhistische 
groepen blijven vasthouden aan hun eigen culturele bagage. Ik 
hoop wel dat meer mensen de fenomenologie gaan bestuderen 
en het combineren met meditatie. Ik ben ervan overtuigd dat 
mensen inzien dat daar veel interessants te vinden is en dat we 
met fenomenologie een boeddhisme kunnen laten groeien dat 
effectiever is en nog meer mensen helpt. 

Werd de gelijkenis tussen fenomenologie en boeddhisme door 
Husserl ook al gezien?
Rond 1920 had Alfred Neumann een vertaling gemaakt van de 
belangrijkste sutta’s, en Husserl las dat en hij zei ‘Ik denk dat 
de Boeddha de transcendentale dimensie heeft gekend’. Dat 
wil zeggen de dimensie waar de fenomenologische reductie 
compleet is, waarbij je alles terugvoert naar niets anders dan 
verschijnselen. De dingloze wereld, de dynamische wereld. 
Husserl herkende dat de Boeddha daar ook mee bezig was. 
Helaas hebben weinig mensen aandacht voor de transcendentale 
fenomenologische dimensie. Dat had Husserl zelf eerst ook 
niet, het komt pas naar voren in zijn ongepubliceerde teksten. 
Die dimensie is als een vlieg op een tv-scherm, hij zit niet in 
het programma, maar beïnvloedt wel wat je ziet, hij is van een 
andere orde.

Je stelt in je boek dat fenomenologie het boeddhisme kan 
verlossen van haar religieuze tendensen en dat de Boeddha in 
wezen een fenomenoloog was. Wat bedoel je daarmee?
Toen de Boeddha ontwaakte twijfelde hij erover of en hoe hij 
zijn inzichten bekend zou maken omdat het zo lastig was om 
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Jotika Hermsen

Erik Hoogcarspel

Erik werd 75 jaar geleden in Rotterdam geboren. Hij studeerde filosofie 

in Groningen, Aziatische filosofie in Leiden en doceerde hindoeïsme aan 

de Radboud Universiteit te Nijmegen. In 1978 richtte hij met anderen het 

boeddhistisch meditatiecentrum in Groningen op, waar onder andere 

de Thaise monnik Mettavihari, Sogyal Rinpoche en Namkhai Norbu 

langskwamen. Hij nam toevlucht bij de 16e Karmamapa in Sikkim en 

heeft zich verdiept in Dzog Chen en Tantra. Hij voelt zich op dit moment 

vooral geïnspireerd door de liberale leringen van de Thaise monnik 

Buddhadasa. Erik vertaalde Nāgārjuna’s ‘Grondregels van de filosofie van 

het midden’ uit het Sanskriet, redigeerde de bloemlezing ‘De grote weg 

naar het licht, een keuze uit de literatuur van het mahayana-boeddhisme’ 

en schreef ‘Het Boeddha-fenomeen, naar een westers boeddhisme.’ Erik 

gaf 15 jaar filosofie in het middelbaar onderwijs en gaf Nederlands aan 

anderstaligen. Contact met Erik is mogelijk via jehms@xs4all.nl. Artikelen 

van de hand van Erik op Wijsheidsweb.nl/author/erikhoog/ 

ze over te brengen. Dan heb je dat verhaal van de god Brahma 
die vraagt of de Boeddha het toch alsjeblieft aan de mensen wil 
vertellen. En dan is er nog van alles aan die sutra’s toegevoegd 
door mensen, misschien met de beste bedoelingen, die het 
uit hun hoofd leerden en het aan elkaar doorgaven. Heel veel 
mensen die nu die sutra’s lezen, zullen zeggen: ja mooi hè? En 
die zullen misschien het Eftelinggevoel krijgen: ’Ja dit is echt 
exotisch, wat fantastisch!’. En het erge is dat je dan niet snapt 
dat het over je eigen leven gaat! De dhamma is helemaal niet 
exotisch.

Boeddhisme gaat niet over een exotische wereld.
Nee! En de Boeddha heeft zich ook nooit 100.000 geboortes 
herinnerd. Als je een goede meditatie hebt dan kan het 
voorkomen dat er heel veel situaties van vroeger door je hoofd 
spelen. En dat zijn allemaal geboortes van een ik en de dood 
van een ik. Je ik is niks anders dan het volledig verwikkeld 
zijn in jouw situatie. En dat gebeurt ook in je meditatie. Ook 
wordt er in de teksten gesproken van de wedergeboortes van 
anderen. Ja, het kan ook gebeuren dat je op een bepaald moment 
een herinnering krijgt aan iemand die je voor je ziet en dat je 
bijvoorbeeld boos bent op die persoon, omdat je onder de indruk 
bent van de intenties van die andere persoon. En dat inzien, 
dat ervaren van de intenties van de ander, is het zien van de 
wedergeboorte van die ander.

Dus met wedergeboorte bedoel jij het in het moment ontstaan 
van een ik-ervaring die weer verdwijnt, opkomt, et cetera? En 
hoe weet je zeker dat de Boeddha dat bedoelde?
… Lange pauze... Dat is mijn kijk op het boeddhisme... Het is 
onmogelijk om te zeggen wat de Boeddha precies bedoelde, 
want dan zou je 2500 jaar terug in de tijd moeten reizen en in 
zijn geest moeten kruipen. Maar het is de manier waarop ik het 
boeddhisme begrijp. Als dat niet klopt dan snap ik er niets meer 
van. Dan kan ik beter iets anders gaan doen (lacht).

Ga over naar de dhammadatu, 
dat is de échte betekenis van de 
middenweg

Hoe jij boeddhisme ziet is misschien vergelijkbaar met wat 
Stephen Batchelor atheïstisch boeddhisme noemt.
Voor mij staat het idee van de Middenweg centraal. Heel 
veel mensen en heel veel boeken zeggen dat de Boeddha had 
gevonden dat lust en luxe niet goed zijn, maar ascese ook niet. 
En dat is dan de Middenweg. Maar als dat zo is, dan waren we 
allemaal wel verlicht, want heel veel mensen zwelgen niet in 
luxe en zijn ook niet bezig met ascese. Wat de Boeddha bedoelde 
was: je transcendeert luxe en ascese, je overstijgt het. Luxe, 
ascese, het zal me worst wezen, daar ga ik niet mee bezig zijn. 
Wat het lichaam allemaal meemaakt, daar moet je niet te veel 
mee bezig zijn. Het is goed om te zorgen dat je gezond blijft, 
maar laat het lichaam het lichaam. Hou je bezig met wat het 
betekent om te bestaan. Ga over naar die dhammadatu, dat is 
de échte betekenis van de middenweg. Nagarjuna zegt het heel 
goed: je kunt niet zeggen dat er een oorzaak is en je kunt niet 
zeggen dat er geen oorzaak is. Je kunt ook niet zeggen dat ze 
alle twee waar zijn of geen van tweeën. Het woord ‘oorzaak’ 
is overbodig op het niveau van het transcendentale, van de 
dhammadatu. Vanuit dat standpunt is alles leeg. Niet zoals 
we hier aan tafel zitten, want jij moet toch door die deur naar 
buiten straks (lacht). Maar wel vanuit het transcendentale 
standpunt. Wat ik nog kan doen in dit leven is dat proberen 
duidelijk te maken. Dat heb ik met dat boek gedaan, maar ik 
hoop het nog eens verder uit te werken.
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Landelijke 
SILA 
retraitedag 
Zaterdag 12 november 2022 
live en online 
in Den Bosch 
met zuster Virañani 

Ven. Virañani begon meditatie te beoefenen in 1979, 

als wetenschapper en natuurbeschermingsbiologe 

in Hawaï en Nieuw-Zeeland. Halverwege de 

jaren negentig begon ze intensiever te mediteren 

en in 2003 ontving ze de novicenwijding in de 

Birmese traditie van Mahasi Sayadaw, waarmee 

ze begon aan een periode van vier jaar gewijd aan 

intensieve meditatie. Op Nieuwjaar 2006 ontving 

zij de permanente inwijding in Birma bij Sayadaw 

U Pandita, en verblijft nu voornamelijk in het 

Chanmyay Myaing Meditatiecentrum ten noorden 

van Yangon. Zij geeft wereldwijd les in liefdevolle-

vriendelijkheid en vipassanā meditatieretraites. 

Op 12 november vindt de landelijke SIM-SILA-dag plaats. Ethiek 
is een pijler van de beoefening en een voorwaarde voor integer 
handelen. Met deze retraitedag wil de SIM bijdragen aan de 
verbondenheid en uitwisseling tussen de lokale vipassana-
sangha’s in Nederland en België. Het onderwerp is Sila in een 
tijd van omwenteling.
 
We nodigen je van harte uit op de SIM-Sila-dag op 
12 november a.s. in Den Bosch in Centrum de Poort 
van 10.00 tot 16.00 uur. 
Luijbenstraat 48, 5211 BT, ‘s-Hertogenbosch
De bijdrage voor koffie & thee is 6 euro. Dana voor Ayya Virañani 
welkom.
Er is ook de mogelijkheid om een deel van het programma 
online bij te wonen. Meer informatie en het programma volgen 
binnenkort. Geef je alvast op want vol is vol.
 
Met vriendelijke groet,

De Sila-werkgroep 
Arne van Huis arnevanhuis@hotmail.com 
Heidi Rommens heidi@inzichtmeditatieantwerpen.be 
Riëtte van der Plas riettevanderplas3@gmail.com
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SIM-Bestuur

Nadine Elfrink

Graag stel ik me voor aan jullie, als jullie nieuwe 
vertrouwenspersoon. 

Ik ben Nadine Elfrink, 55 jaar, woonachtig in Zutphen. In 
het dagelijks leven ben ik werkzaam als directeur van een 
onderwijsinstelling met ‘groene’ scholen voor het vmbo en 
mbo in Oost Nederland. Ik heb ruime ervaring opgedaan 
met het begeleiden van veranderprocessen, klachten- en 
personeelsmanagement. 

Het opbouwen en in stand houden van een veilige leef- en 
werkomgeving en een prettige omgang en samenwerking 
tussen mensen vind ik belangrijk. Mede daarom heb ik 
me verder gespecialiseerd tot (arbeidsgerelateerd) coach 
en later tot mediator. Met al deze ervaringen hoop ik als 
vertrouwenspersoon bij te kunnen dragen aan een prettig 
en veilig klimaat voor alle betrokkenen binnen de SIM. Ik 
interesseer me zeer voor meditatie als pad tot ontwikkeling en 
groei als mens en hoop nog meer te leren over deze bijzondere 
en eeuwenoude vorm.

Job Burgers (1962)

Feitelijk ben ik al sinds 2010 aan de SIM verbonden als 
vormgever van de SIMsara en als een van de mensen achter de 
ontwikkeling van de nieuwe SIM websites. De ‘overstap’ naar 
het SIM-bestuur was dus eigenlijk niet zo groot.

In het dagelijks leven ben ik zelfstandig media-vormgever en 
docent Design & Innovation. 
Sinds 2002 maak ik deel uit van de sangha in Amersfoort en 
vanaf 2017 ben ik daar mede begeleider.

Moge mijn inzet een bijdrage zijn aan het opheffen van lijden.
Met lichte groet! 

Job

Vertrouwenspersoon    Bestuurslid Online
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Retraite agenda
 Hier staan alleen de langere retraites vermeld.
 Voor compleet en actueel overzicht zie: simsara.nl

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

ZATERDAG, 22 OkTObER  - DONDERDAG, 27 OkTObER  , 2022

Denekamp

Terug naar het hart Retraite (5 etmalen)

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.

Joost van den Heuvel Rijnders
...............................................................................................................................................

ZONDAG, 23 OkTObER   -  ZONDAG, 23 OkTObER  , 2022

Amsterdam

De vrijheid van vergankelijkheid: Insight Dialogue dag

Deze Insight Dialogue oefendag staat in het teken van veranderlijkheid 

(anicca). Natuurlijk weten we verstandelijk wel dat dingen veranderen, 

dat wij veranderen en de mensen om ons heen ook, en dat de wereld 

verandert. Maar ondanks dat doen we vaak alsof dingen hetzelfde 

blijven en ontstaat weerstand tegen de veranderingen. Wat is nodig om 

verandering met vreugde te ontvangen?

Riët Aarsse en Sjoerd van der Linden
...............................................................................................................................................

WOENSDAG, 26 OkTObER - MAANDAG, 31 OkTObER  , 2022

Exloërveen

Vipassana retraite: milde aandacht & de natuur

Vipassana stilteretraite

Tijdens deze stilte periode cultiveren we aandacht en opmerkzaamheid, 

zowel binnen als ook buiten. 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 oefenen vanuit een welwillende, 

ontvankelijke houding en verbinden ons met de veranderlijke aard van 

de natuur.

Met andere woorden: deze vipassana-retraite oefenen we in milde 

aandacht.

Chris Grijns en Ria Kea
...............................................................................................................................................

WOENSDAG, 26 OkTObER  - WOENSDAG, 2 NOVEMbER, 2022

Naarden

vipassana meditatieretraite

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.

Dingeman Boot en Mariëtte Verhoef
...............................................................................................................................................

VRIJDAG, 28 OkTObER   -  ZONDAG, 30 OkTObER  , 2022

Steyl (L)

Vipassana weekendretraite

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 in verstrikt. 

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

brengen. Ervaar hoe het leven zich daar afspeelt. Leer het kennen en zie 

wat bijdraagt aan je bevrijding en wat niet. Doshin Houtman
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ZATERDAG, 12 NOVEMbER -  ZATERDAG, 12 NOVEMbER, 2022

Den Bosch

Landelijke SILA retraitedag
Sila in een tijd van omwenteling

Ethiek is een pijler van de beoefening en een voorwaarde voor 

integer handelen. Met deze retraitedag wil de SIM bijdragen aan de 

verbondenheid en uitwisseling tussen de lokale vipassana-sangha’s in 

Nederland en België. Het onderwerp is Sila in een tijd van omwenteling.

De dag is bestemd voor alle Nederlandse en Belgische:

· retraitebegeleiders en -organisatoren

· begeleiders en bestuurders/ondersteuners van lokale meditatiegroepen

Ven. Virañani
...............................................................................................................................................

ZONDAG, 13 NOVEMbER -  ZONDAG, 13 NOVEMbER, 2022

Tilburg

Meditatiedag met Insight Dialogue

Kennismaken met Insight Dialogue of je beoefening opfrissen.

Wat is ‘meditatie in dialoog’? Hoe kun je aandacht toepassen in dialoog 

met een ander? Hoe kun je daarbij opmerkzaam blijven? Vipassana-

meditatie met Insight Dialogue is een boeddhistische oefening voor de 

ontwikkeling van wijsheid en mededogen door meditatie in dialoog. De 

meditatie in dialoog doen we aan de hand van vragen die voortkomen uit 

boeddhistische onderwerpen. We oefenen op deze dag aan de hand van 

contemplaties uit de Satipatthana Sutta.

Marieke Duijvestijn en Ronald Hochstenbach
...............................................................................................................................................

ZONDAG, 13 NOVEMbER -  VRIJDAG, 18 NOVEMbER, 2022

Lent (nabij Nijmegen)

Metta Stadsretraite met Zuster Virañani

De kracht van metta en vipassana in tijden van onzekerheid

Een stadsretraite geeft ons de mogelijkheid om een deel van de dag 

gezamenlijk te mediteren, maar ook je dagelijkse werkzaamheden 

voortzetten in de lijn van metta en mindfulness. Zo kunnen formele en 

informele meditatie geïntegreerd worden in het dagelijkse leven.

We beoefenen loop- en zitmeditatie, er zijn begeleide zitmeditaties, 

dhammalezingen, gelegenheid om vragen te stellen en voor uitwisseling. 

Er is twee keer een groepsinterview.

Zr. Virañani
...............................................................................................................................................

MAANDAG, 14 NOVEMbER -  ZATERDAG, 19 NOVEMbER, 2022

Naarden

LHBTIQ+ RETRAITE: Vrijheid van het hart

Het is een inmiddels vertrouwde samenwerking tussen SIM en Sangha 

Metta, de LHBTIQ+ retraite, die dit jaar voor de vierde keer wordt 

georganiseerd.

Met deze LHBTIQ+ retraite willen we een ongedwongen en 

ondersteunende omgeving voor LHBTIQ+ mensen creëren om aandacht 

(mindfulness), vriendelijkheid en wijsheid te cultiveren door middel van 

inzichtmeditatie.

Rae Houseman
...............................................................................................................................................

VRIJDAG, 18 NOVEMbER -  ZONDAG, 20 NOVEMbER, 2022

Loenen

Inzichtmeditatie vanuit een ontspannen basis

Weekendretraite Inzichtmeditatie/vipassana

In dit weekend word je uitgenodigd om vanuit een ontspannen en 

vriendelijke basis mindfulness en opmerkzaamheid te oefenen. Een 

ontspannen, vriendelijke houding kan helpen bij lastige momenten in 

de meditatie. Het maakt onze geest preciezer zodat we onze ervaring 

beter leren kennen en doorzien. De laatste ochtend zullen we vanuit de 

stilte oefenen met ontspannen terwijl we in interactie met anderen gaan. 

Van harte welkom! Deze retraite is geschikt voor beginnende en ervaren 

mediterenden.

Riët Aarsse
...............................................................................................................................................

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. Leer het kennen, en zie 

wat bijdraagt aan je bevrijding en wat niet.

Doshin Houtman
...............................................................................................................................................

ZATERDAG, 3 DECEMbER -  VRIJDAG, 9 DECEMbER, 2022

Rotterdam

City retreat Rotterdam

A city retreat gives you the opportunity to practice intensively during a 

couple of days, while you sleep at home and have your activities during 

the day. This helps to integrate the meditation into your daily life.

Sr. Virañani
...............................................................................................................................................

ZONDAG, 11 DECEMbER -  VRIJDAG, 16 DECEMbER, 2022

Heino

Village Retreat Heino

A village retreat gives you the opportunity to practice intensively during 

a couple of days, while you sleep at home and have your activities during 

the day. This helps to integrate the meditation into your daily life.

Venerable Ayya Virañani
...............................................................................................................................................

ZONDAG, 18 DECEMbER -  ZONDAG, 18 DECEMbER, 2022

Tilburg

Metta-meditatiedag

Oefenen met Metta.

Om wat langer te oefenen in Metta is een meditatiedag in stilte 

heel geschikt. Er is een korte kennismaking en een inleiding op de 

oefening. Na het aandachtig bewegen is er een zitmeditatie met 

begeleiding. Daarna wisselen zit- en loopmeditaties elkaar af. Er is een 

dharmatoespraak. Daarna eten we onze lunch in aandacht. Gedurende de 

middag oefenen we ook het bewegen in aandacht. Aan het einde van de 

dag is er een mogelijkheid om uit te wisselen en vragen te stellen.

Doshin Houtman
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ZONDAG, 18 DECEMbER -  VRIJDAG, 23 DECEMbER, 2022

Groningen

Stadsretraite Groningen met Zr. Virañani

Metta, ‘cultivating the good’

De stadsretraite geeft je de gelegenheid om een zondag en vijf 

doordeweekse avonden te mediteren. Je beoefent Metta-meditatie, 

terwijl je thuis slaapt en overdag je eigen bezigheden hebt. Zo krijg je 

de mogelijkheid om de formele meditatie te doen en te integreren in je 

dagelijks leven. Daarom is het aan te bevelen om tijdens deze retraite 

week geen extra activiteiten te plannen, zodat je zo veel mogelijk in de 

sfeer van opmerkzaamheid kunt zijn.

Zr. Virañani
...............................................................................................................................................

DINSDAG, 27 DECEMbER -  VRIJDAG, 30 DECEMbER, 2022

Amsterdam

City retreat Amsterdam with Sr. Virañani

Metta en Karuna

The theme will be the practice of cultivating metta (benevolence) and 

karuna (compassion). These heart qualities will be gradually developed, 

beginning with ourselves as recipients and subsequently opening and 

expand towards all beings. This retreat is suitable for starting and 

advanced students.

Sr. Virañani
...............................................................................................................................................

DINSDAG, 27 DECEMbER -  ZATERDAG, 31 DECEMbER, 2022

Denekamp

Kijken met zachte ogen

Retraite

Tijdens deze retraite beoefenen we de kwaliteiten van mindfulness en 

hartfulness: kijken met zachten ogen. We oefenen 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.

Joost van den Heuvel Rijnders
.........................................................................................................................................
......

VRIJDAG, 17 MAART, 2023 --- ZONDAG, 19 MAART, 2023

Denekamp

Meditatieweekend: Openen naar het leven

In dit weekend in het vroege voorjaar van 2023, oefenen we om ons 

te openen voor alle ervaringen. Prettig en onprettig, alles wat zich 

aandient mag gezien en erkend worden. We zijn met een vriendelijke 

compasievolle houding aanwezig en sluiten niets uit.

We oefenen in stilte, ( begeleide) zit en loopmeditatie. Daarnaast 

vinden er uitwisselingsgesprekken plaats met de begeleiders. Lichte 

bewegingsoefeningen zullen ons ondersteunen in het meditatieproces.

Mirjam Schild en Joost van den Heuvel Rijnders
...............................................................................................................................................

DONDERDAG, 27 APRIL, 2023 --- DONDERDAG, 4 MEI, 2023

Exloërveen

Vipassana retraite zeven dagen

In verbinding met verandering

Op retraite zijn laat je in verbinding zijn met jezelf, de mensen om je 

heen en de natuur. In die verbinding spiegelt zich veranderlijkheid: 

de ervaring verandert steeds, de ander is anders, de natuur spiegelt 

verandering. En we herkennen verbondenheid, in medemenselijk zijn, in 

bestaan uit dezelfde elementen als waar de natuur uit is opgebouwd.

Katleen Janssens en Ank Schravendeel

WOENSDAG, 5 JULI, 2023 --- ZATERDAG, 15 JULI, 2023

Winterberg (Duitsland)

Vipassana 10-daagse
Vertrouwd raken met de innerlijke natuur

Mediteren is met aandacht kijken naar de stroom van fysieke en mentale 

ervaringen Zo ontstaat inzicht in de natuur van het menszijn. Dit 

zorgt ervoor dat we vertrouwd raken met de aard van de ervaring en 

kunnen meebewegen met de manier waarop het leven zich ontvouwt en 

innerlijke vrede en vreugde ervaren met wat is.

Mirjam Schild en Joost van den Heuvel Rijnders
...............................................................................................................................................

DINSDAG, 22 AUGUSTUS, 2023 --- ZONDAG, 27 AUGUSTUS, 2023

Ranst (België, nabij Antwerpen. Op 1 uur reisafstand van Breda)

Retraite (5 etmalen)

De heilige kunst van het pauzeren

Deze retraite biedt de gelegenheid om stil te staan, te landen in het hier 

en nu, en te luisteren naar de stroom van het leven. Met milde en open 

aandacht in stilte pauzeren op een unieke sfeervolle plek geeft ons de 

gelegenheid opnieuw af te stemmen op wat belangrijk is in ons leven.

Katleen Janssens en Joost van den Heuvel Rijnders
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Online retraites
DINSDAG, 4 MEI, 2021 - DINSDAG, 22 JUNI, 2021

Cursus Insight Dialogue

DINSDAG, 1 NOVEMbER -  DINSDAG, 13 DECEMbER, 2022

Online

Insight Dialogue

Introductiecursus

Insight Dialogue (ID) is een vorm van meditatie-in-interactie. Door 

te mediteren terwijl we in interactie zijn met anderen wordt het 

makkelijker om opmerkzaam te zijn in het leven van alledag.

Begeleiding: Joyce Curnan en Simin Abravesh

Contact: NLinsightdialogue@gmail.com

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

DONDERDAG, 3 NOVEMbER -  DONDERDAG, 1 DECEMbER, 2022

Online via Zoom

Introductiecursus boeddhistische psychologie 

(Abhidhamma)
Leren 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.

Begeleiding:

Contact: cursus@dhammastudie.nl
...............................................................................................................................................

ZONDAG, 20 NOVEMbER -  ZATERDAG, 26 NOVEMbER, 2022

Zoom

Online City Retreat with Sr. Virañani
Mudita (medevreugde)

An online city retreat gives you the opportunity to practice intensively 

during one week while you sleep at home and have your activities during 

the day. This helps to integrate the meditation into your daily life.

In this retreat we will practice Mudita meditation. Mudita (Medevreugde 

in Dutch) is a Pali word that is usually translated as Sympathetic Joy or 

Gladness. It is one of the...

Begeleiding: Venerable Ayya Virañani

Contact: info@inzichtmeditatieantwerpen.be
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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
................................................................................................

Den Bosch Vipassana Meditatie
c.ofthefields@protonmail.com
www.vipassanameditatiedenbosch.net
................................................................................................

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

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

Enschede St. Inzichtmeditatie Twente 
inzichtmeditatie@outlook.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
...............................................................................................

Purmerend Wat Buddhavihara
http://www.watbuddhavihara.nl/nederlands.html
...............................................................................................

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

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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BELGIË

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


