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adem en adem
die van zelf komt en weer gaat

gelijk dag en nacht

DJANA MILETA

redactioneel

Gedenk te sterven
Memento Mori, een thema dat in twee artikelen in deze 
SIMsara ter sprake komt.

Hoe kunnen wetenschappelijke inzichten onze beoefening 
ondersteunen zoals de beoefening van contemplatie op het 
lichaam? In het heldere interview met Bhikkhu Analayo komt 
dit onderdeel aan de orde en dit slaat meteen ook een brug 
naar het mooie artikel van Hans Gijsen, Voorbij leven en dood. 
Misschien kunnen wij, vipassana-beoefenaars bij verlies 
gemotiveerd raken om het pad van de Boeddha te gaan dat 
uiteindelijk een cyclus van dood en leven doorleeft.

Krijgen we na de Insight Dialogue nu Insight Singing? De eerste 
stap is gezet, zie het verslag van een bijzonder weekend met 
Ank Schravendeel en Cees Leurs.

Mari den Hartog interviewde Ruben Laukkonen. We geven een 
voorproefje van dit lange artikel, dat in zijn geheel te lezen is op 
de website van de SIM.

Verder de jaarlijkse oproep te doneren voor de SIMsara/SIM.

De redactie
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Hans Gijsen

Voorbij leven en dood.

In onze cultuur wordt ‘de dood’ en het 

stervensproces behoorlijk weggestopt. 

De dood wordt zelfs als medisch falen 

gezien. Of zoals in een Netflix-serie over 

filosofie verwoord: “Taboe rondom de 

dood is zo groot dat het gekoppeld is 

aan falen. Leven is het grote succes”. 

Eind 19e eeuw stierf je meestal nog thuis. Je was omringd door 
familie en vrienden die dat stervensproces meemaakten. Nu 
sterft meer dan 50% in het ziekenhuis vanwege alle medische 
pogingen om het leven zo lang mogelijk te rekken. Je bent dan 
omringd door artsen, verpleegkundigen, piepende apparaten die 
verder geen persoonlijke binding met je hebben. Kwaliteit van 
leven én sterven hebben daaronder te lijden.

Hoe bevrijdend kan dan de praktijk van de Dhamma zijn. De 
boeddhistische non Kisagotami verloor tijdens haar leven vader, 
moeder, broer, man en kinderen. Dat verlies spoorde haar aan 
om het pad van de Boeddha te gaan, met als uiteindelijk doel 
het doorbreken van de cyclus van leven en sterven, het doodloze 
ingaan, nirvana. 

Kan ons dat als vipassana-beoefenaren inspireren? Maar dan 
ook echt? Of zijn we toch zo gehecht aan het leven dat we wel 
‘braaf’ mediteren en retraites volgen, maar niet deze ultieme 
bevrijding in ons kompas hebben? Staat de mindfulness meer in 
het teken van een prettig leven, jezelf goed voelen, jezelf zijn? 

En verder monniken, beschouwt een monnik dit lichaam, 
zoals hij zou kijken naar een lijk dat op een knekelveld 
is weggeworpen en door kraaien, raven, gieren, honden, 
jakhalzen, of door verschillende andere soorten dieren 

Ik ging 
waar geen dood is.

Non uit de Verzen van monniken en nonnen uit de Pali canon

Kisagotami

aangevreten; zoals hij zou kijken naar een skelet met nog vlees 
en bloed eraan, nog samengehouden door pezen;.....
(Uit Majjhima Nikaya 10, het Satipatthana Sutta)

Tijdens vipassana-retraites wordt veelal ‘het Satipatthana 
Sutta’ als basis gebruikt. Het is mijn ervaring dat bij de 
contemplatie op het lichaam met name het onderdeel 
van het vergaan van het lijk in verschillende stadia niet 
voorkomt tijdens retraites die ik gevolgd heb, bij toch heel wat 
verschillende leraren. Uit vergelijkend onderzoek van Bhikkhu 
Analayo blijkt dat bij de contemplatie op het lichaam het 
Satipatthana Sutta in zijn oorspronkelijke vorm waarschijnlijk 
bestond uit drie onderdelen, waarvan de begraafplaats-
contemplaties er een is (zie elders in deze SIMsara een interview 
met hem). 

 Is het te beklemmend om dit mee te nemen tijdens retraites 
of heeft het alles te maken met onze cultuur van vermijden 
van het onvermijdelijke: de dood? En wat doet dat met het zeer 
fundamentele aspect van de Dhamma, namelijk dat er aan de 
cyclus van leven en dood te ontsnappen is?

Oké, bij gebrek aan knekelvelden is die praktijk in onze cultuur 
niet mogelijk. Er zijn wel visualisatie- oefeningen die ons 
hierbij kunnen helpen. Het werken in de palliatieve zorg als 
vrijwilliger, thuis of in een hospice, kan ook bijdragen aan 
dieper inzicht in de drie karakteristieken (dukkha, anicca, 
anatta) en de ware aard van het lichaam, wat weer onthechting 
tot gevolg heeft.

Kort waarlijk is dit leven.

Men sterft beneden honderd jaar.

Zelfs wie daar bovenuit leeft

hij sterft toch ook door ouderdom

Sutta-Nipata 804 uit de Pali canon
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Een gesprek met 

Bhikkhu 
Anālayo

Deze maand hebben we een interview met Bhikkhu 

Anālayo, waarschijnlijk vooral bekend bij studenten 

van de Dhamma in het Westen door zijn boek uit 2004, 

Satipatthāna: De directe weg naar bevrijding, dat sindsdien 

een toonaangevende moderne interpretatie van deze 

belangrijke sutta is geworden. Hij bracht eerder deze 

zomer een informeel bezoek aan Barre als onderdeel van 

een grotere reis naar de V.S. (Hij woont en doceert in 

Duitsland).

Bhikkhu Anālayo was zo vriendelijk enkele vragen voor 

Insight Journal te beantwoorden. Zijn boek uit 2004, dat 

zeer toegankelijk is voor mensen met enige kennis van en 

interesse in de Dhamma, is ontwikkeld op basis van zijn 

doctoraalscriptie. Daarom was de formele beoefening niet 

de eerste prioriteit van die tekst. In 2013 hoopt hij echter 

een vervolgboek te publiceren waarin veel wordt toegepast 

van wat hij heeft geleerd over hoe het ons kan helpen in 

onze beoefening. 

(Zie de voetnoten en links aan het eind van dit interview 

voor meer over zijn publicaties).

Interview Insight Journal

Dit artikel is in 2012 gepubliceerd door Insight Journal en met 

toestemming van Bhikkhu Analayo voor Simsara magazine 

vertaald in het Nederlands door Helena Pauptit.

Net zoals bij Kisagotami was voor de Boeddha de confrontatie 
met de dood, een van de redenen om een spiritueel pad te 
bewandelen. Voor de praktijk van de Dhamma is wel inzet 
en een bepaalde mate van vuur nodig. De bevrijding komt 
je niet aanwaaien. Dat weten we als beoefenaren heel goed. 
Wellicht heeft een te sterke confrontatie of een te plotselinge 
confrontatie met onze sterfelijkheid juist een verlammende 
werking op onze geest, waardoor de energie om op het spirituele 
pad te gaan geblokkeerd wordt? Zou dat een reden kunnen zijn 
om terughoudend te zijn of hem zelfs helemaal over te slaan 
tijdens retraites?

Zodra het vuur er wel is om de Dhamma te onderzoeken, kan 
het zo zijn dat de hechtingen aan het leven zo groot zijn dat 
het uiteindelijke doel - de totale bevrijding van het lijden - uit 
het oog verdwijnt en plaats maakt voor tijdelijk geluk, tijdelijke 
vermindering van ongemak, kortstondige momenten van 
bevrijding. ‘Mindfulness to beautify sorrow’ zoals de Tibetaans 
boeddhistische leraar Allan Wallace het noemde. Mindfulness 
die tijdelijk zorgt voor een lichter leven, omgaan met pijntjes 
en kwalen, maar geen duurzame bevrijding tot gevolg heeft. Dit 
is wellicht de grootste valkuil die we in onze beoefening tegen 
kunnen komen.

Laat het verleden niet herleven,
vestig je hoop niet op de toekomst,
want het verleden ligt achter ons
en de toekomst is nog niet gekomen.

Wie steeds de actuele toestand ziet,
laat hij zonder erin verstrikt te raken
en zonder van zijn stuk te raken
hem kennen en altijd erbij blijven.

Vandaag moet men zich inspannen;
wie weet is men morgen dood.
Met de dood en zijn grote leger
valt niet te onderhandelen.

Iemand die zo vol overgave leeft
niet-aflatend bij dag en bij nacht,
hem waarlijk noemt de Vredige Wijze
iemand die gezegend is met één passie.

Uit: Bhaddekaratta-Sutta; Iemand die gezegend is met één passie. 

Majjhima - Nikaya 131; Pali canon

Vragen: 
Hoe kunnen we het vuur, de passie voor de Dhamma 
aanwakkeren en gaande houden? 

Hoe doe jij dat? 

Kan stilstaan bij onze sterfelijkheid daarbij behulpzaam 
zijn? 

En wil je voorbij de sterfelijkheid gaan?
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Insight Journal: Kunt u voor ons uw weg naar de Dhamma 
beschrijven? Degenen onder ons die u kennen, kennen u 
vanwege uw zeer behulpzame boek over het Satipatthāna Sutta. 
Wat zou nog meer behulpzaam voor ons kunnen zijn om over u 
te weten?

Bhikkhu Anālayo: Mijn voornaamste interesse was en 
is nog steeds om mezelf te veranderen door middel van 
meditatiebeoefening. Nadat ik eind jaren tachtig een paar jaar 
gemediteerd had, realiseerde ik me dat dit is wat ik met mijn 
leven wil doen. Dus ging ik naar Azië, waar ik een retraite 
deed in het klooster van Ajahn Buddhadasa, waarna het meest 
logische was om me te laten inwijden om intensief te kunnen 
beoefenen. Ik leefde als een ‘bosmonnik’ in een grot in Thailand 
en beoefende, maar zonder echt helderheid te hebben over de 
Dharma. Op de een of andere manier kwam mijn beoefening 
niet echt van de grond.

Toen liet een vriend me “Het hart van boeddhistische 
meditatie” lezen door Eerwaarde Ñānaponika Thera en dat 
veranderde de situatie helemaal voor mij. Ik voelde me zo 
dankbaar dat ik naar Sri Lanka ging om hem te ontmoeten, 
maar bij aankomst ontdekte ik dat hij net een paar dagen 
eerder was overleden. Ik bleef in Sri Lanka en beoefende, maar 
bestudeerde tegelijkertijd de Dharma, voornamelijk onder de 
begeleiding van Eerwaarde Bhikkhu Bodhi. Deze combinatie 
van schriftstudie van de vroege leringen met de beoefening van 
intensieve meditatie is wat als een rode draad door mijn leven 
loopt.

I J: Westerse interpretaties van de Dhamma zijn door vele filters 
gegaan, waaronder 19e-eeuwse romantische filosofie, westerse 
psychologie, en 5e-eeuws theravada (Visuddhimagga). Wat zijn 
de belangrijkste misverstanden die zijn ontstaan, gebaseerd op 
uw begrip van de oorspronkelijke Pali teksten?

BA: Het bespreken van zulke misverstanden is een onderwerp 
dat misschien meer ruimte en tijd nodig heeft, maar misschien 
noem ik slechts enkele tendensen? Soms heb ik het gevoel 
dat er een gebrek is aan historische context, waardoor ideeën 
en doctrines die uit een latere periode stammen niet worden 
onderscheiden van het vroege boeddhisme. Zonder op wat 
voor manier dan ook het belang te willen bagatelliseren van de 
verklaringen en methoden die binnen de traditie zijn ontstaan, 
geloof ik dat het goed is om duidelijk te zijn over wat vroeg is en 
wat zich later heeft ontwikkeld.
Een andere tendens is een soort anti-intellectualisme, waarbij 
progressie betekent dat men alle kennis en analytisch denken 
achter zich moet laten. Dit is niet het model van progressie dat 
we zien in het vroege boeddhisme.

I J: U bent duidelijk iemand die zowel tijd heeft besteed aan 
serieuze studie van Buddhadhamma teksten als aan beoefening. 
Hoe vullen die twee aspecten elkaar aan? Is er een manier om ze 
nadrukkelijker te combineren, zodat ze elkaar voeden?

BA: Ik probeer ervoor te zorgen dat ik altijd voorrang geef aan 
formele zitmeditatie. Dus toen ik het Satipatthāna-boek schreef, 
ging ik ‘s morgens vroeg bedelen en deed dan mijn onderzoek. 
In de namiddag ging ik de heuvel op naar een kleine hut en 
mediteerde de rest van de dag, op deze manier besteedde ik de 
helft van mijn tijd aan de beoefening. Tegenwoordig werk ik de 
helft van de week de hele dag en de andere helft van de week 
ben ik in stille retraite en zit ik de hele dag. Op deze manier 
blijf ik de helft van mijn tijd in intensieve stille meditatie 
doorbrengen en al het andere wordt daardoor gevoed. Ik geloof 
dat als we in staat zijn om voorrang te geven aan de meditatie, 
al het andere uiteindelijk vanzelf op zijn plek zal vallen.

I J: Is uw denken over het Satipatthāna Sutta, waarover u 
het boek schreef, sindsdien veranderd, nu u mensen bent 
tegengekomen die het boek hebben gelezen?

BA: Ik heb cursussen over Satipatthāna gegeven en de manier 
waarop studenten reageren op en omgaan met verschillende 
aspecten van de leerrede en hoe zij deze in hun beoefening 
toepassen, is zeer behulpzaam geweest voor mijn eigen begrip. 
Momenteel bereid ik een vervolgstudie voor over Satipatthāna 
die gebaseerd zal zijn op de Chinese Āgama-bronnen en 
hopelijk eind 2013 bij Windhorse zal uitkomen, tien jaar na het 
oorspronkelijke Satipatthāna-boek. Het nieuwe boek zal meer 
betrekking hebben op de praktijk dan mijn doctoraalscriptie, en 
het zal meer vertaalde tekstfragmenten bevatten in plaats van 
alleen verwijzingen naar de bronnen.

I J: Zijn er andere klassieke teksten waar u zich op richt? Welke 
andere zou u in het bijzonder aanbevelen voor studie?

BA: Voor mij zijn de echt centrale bron de vroege leerredes, die 
bewaard zijn gebleven in het Pali, Sanskriet fragmenten, een 
paar Tibetaanse vertalingen en dan voor het grootste deel in de 
Chinese Āgama’s. Omdat tot nu toe alleen van de Pali leerredes 
vertalingen in westerse talen bestaan, probeer ik mijn best te 
doen om vertalingen en studies van Chinese Āgama-leerredes 
te geven in artikelen, waarvan er vele gratis kunnen worden 
gedownload van mijn ‘publicatielijst’ op de website van de 
Universiteit van Hamburg.* In het algemeen denk ik dat het 
goed is om zoveel mogelijk vertrouwd te zijn met de vroege 
leerredes, dit helpt de beoefening echt op veel manieren.

Naast het Satipatthāna Sutta zijn er verschillende leerredes in 
de verzameling van middellange leerredes van de Boeddha, 
die behulpzaam zijn voor inzichtmeditatie, waarvan er de 
uitstekende vertaling is door Bhikkhu Bodhi, zoals de Smaller 
Discourse on Emptiness (MN 121, pagina 965), een van mijn 
favorieten, en die voorafgaat aan de Discourse on Mindfulness 
of Breathing (MN 118, pagina 941) en de Discourse on 
Mindfulness of the Body (MN 119, pagina 949). Een andere optie 
zou zijn om van de Satipatthāna Sutta naar de Satipatthāna 
Samyutta te gaan, verzamelde kortere uitspraken over hetzelfde 
onderwerp van opmerkzaamheid-(mindfulness) meditatie, 
waar we opnieuw dank verschuldigd zijn aan Bhikkhu Bodhi 
voor het geven van een betrouwbare vertaling, Connected 
Discourses of the Buddha, pagina’s 1627 tot 1667. Dit hele laatste 
deel van de Samyutta-Nikāya bevat veel dat van belang is voor 
de beoefenaar, dus degenen die bereid zijn te lezen zouden het 
hele Great Book, de Mahavagga, kunnen doornemen.



I J: Eén soort vergissing die vaak gemaakt lijkt te worden, is 
het zoeken naar filosofische juweeltjes in de leringen, terwijl 
ze eigenlijk heel pragmatisch en praktisch lijken te zijn, en 
gericht op begrip en beoefening voor bevrijding. Latere tradities 
lijken bijzonder vatbaar te zijn voor filosofische systemen en 
opvattingen. Hoe kunnen wij onszelf toetsen om dit soort 
misvattingen te vermijden?

BA: Ik denk dat als we meditatie tot onze prioriteit maken, dat 
wat overtollig is dan vroeg of laat vanzelf wegvalt.

I J: U doet onderzoek waarbij u de Pali canon vergelijkt met 
daaraan verwant materiaal in de Chinese Āgama’s. Dit is, geloof 
ik, een zeer actueel en vruchtbaar gebied van wetenschappelijk 
onderzoek op dit moment. Wat zijn de belangrijkste bevindingen 
tot nu toe?

BA: De belangrijkste bevinding tot nu toe is de grote gelijkenis 
van de parallelle versies voor zover het essentiële aspecten 
van de leringen betreft. Dit maakt kernleringen die in de 
Pali leerredes worden gevonden tot een gemeenschappelijk 
erfgoed van alle boeddhistische tradities en tot een belangrijk 
referentiepunt voor de aanhangers van welke boeddhistische 
school dan ook.

Een andere belangrijke bevinding voor mij is het zien van 
de continuïteit van bepaalde ontwikkelingen. Een voorbeeld 
is het bodhisattva-ideaal. Het is duidelijk dat in het vroege 
boeddhisme het idee om een boeddha te worden onbekend 
was. Toch heb ik in een boek, gewijd aan de “Genesis of the 
Bodhisattva Ideal”, het allereerste begin kunnen traceren 
van wat uiteindelijk het bodhisattva-ideaal werd in de vroege 
leerredes. Vooral is hier het Acchariya-abbhuta Sutta (MN 123) 
van belang, net als zijn Chinese parallellen, maar om te zien 
wat ik bedoel denk ik dat je mijn boek zou moeten lezen, dat 
gelukkig gratis te downloaden is.**

I J: Wetenschappers blijven onderzoek doen naar de oorsprong 
en de structuur van de Pali canon, zoals welke delen het oudst 
zijn, welke sutta’s mogelijk later zijn ontstaan door delen van 
eerdere sutta’s te combineren, enzovoort. Wat zijn in uw ogen 
de belangrijkste vragen hierbij? Zijn er belangrijke inzichten die 
we kunnen verkrijgen in wat de Boeddha onderwees? Wat zijn 
de belangrijkste kwesties die deze onderzoeken ons hopelijk 
zouden kunnen helpen begrijpen? Heeft uw werk met de 
Āgama’s tot zulke inzichten geleid? Wat zijn de consequenties 
voor de praktijk?

BA: In mijn nieuwe boek over Satipatthāna** wil ik proberen 
te onderzoeken op welke manier sommige wetenschappelijke 
inzichten onze beoefening kunnen ondersteunen. Om een 
voorbeeld te geven: vanuit een vergelijkend perspectief krijgen 
we de indruk dat de kernbeoefeningen van contemplatie van het 
lichaam deze drie waren: het onderzoeken van de anatomische 
delen, het zien van het lichaam opgebouwd uit elementen en de 
begraafplaats-contemplaties.

Dit betekent zeker niet dat opmerkzaamheid van de ademhaling 
of van de lichaamshoudingen geen vorm van opmerkzaamheid 
is; dat zijn ze zeker, eigenlijk vinden we ze nu, juist omdat 
ze nauw verwant zijn aan opmerkzaamheid, terug in de 
sarvastivada- en de theravada-versies van het Satipatthāna 
Sutta. Maar voor zover wij door middel van vergelijkende studie 
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kunnen nagaan, maakten ze misschien geen deel uit van de 
historisch vroegste formulering van het Satipatthāna Sutta.
De fundamentele strekking van “contemplatie van het lichaam” 
is dus te vinden in deze drie oefeningen: anatomische delen, 
elementen en begraafplaats-contemplaties. Dit vertelt ons op 
zijn beurt wat volgens het vroege boeddhisme centraal staat bij 
het beoefenen van opmerkzaamheid van het lichaam. Dat wil 
zeggen, de eerste Satipatthāna lijkt niet zozeer te gaan over het 
gebruiken van het lichaam om opmerkzaamheid tot stand te 
brengen. In plaats daarvan lijkt het te gaan over het gebruik van 
opmerkzaamheid om de ware aard van het lichaam te begrijpen 
als een middel om niet-gehechtheid te ontwikkelen. 

(Insight journal 2012)

*

Hier is de link naar Bhikkhu Anālayo’s gepubliceerde werken, 

waarvan verschillende gratis te downloaden zijn:

http://www.buddhismuskunde.uni-hamburg.de/

fileadmin/pdf/analayo/publications.htm

**

Het door Bhikkhu Anālayo genoemde boek is in 2010 

gepubliceerd onder de titel “The Genesis of the Bodhisattva 

Ideal”. Het staat op hetzelfde adres; zie punt 4) op de lijst:

http://www.buddhismuskunde.uni-hamburg.de/

fileadmin/pdf/analayo/publications.htm

***

Dit boek van Bhikkhu Anālayo is gepland voor publicatie 

eind 2013, door Windhorse. 

Insight Journal 2012

Aanvulling door de vertaalster:

- Omdat het artikel in 2012 is gepubliceerd, volgt hier een 

aanvulling van de uitgegeven boeken van Bhikkhu Anālayo 

met betrekking tot Satipatthāna. 

In het Nederlands:

- Satipatthāna de directe weg naar bevrijding (2012) 

- Meer zicht op Satipatthāna (2016) 

- Praktijkboek Satipatthāna (2021) 

Ook zijn de boeken gratis te downloaden in het Engels 

Zie: www.buddhismuskunde.uni-hamburg.de (zoek op: 

Analayo)

- Satipatthāna, the Direct Path to Realization (2003)  

   (nummer 27) 

- Perspectives on Satipatthāna (2013) (nummer 24) 

- Satipatthāna Meditation: A Practice Guide (2018) 

   (nummer 28).  

- De sutta’s (en de vertaling van Bhikkhu Bodhi) die worden 

   genoemd in het artikel zijn onder andere te vinden op

   deze site: https://suttacentral.net/ 
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Bhikkhu Anālayo 

Satipatthana Retraite

Online retraite | 30 september - 7 oktober 2023

“Dit is de directe weg die leidt tot de 

zuivering van wezens, tot het te boven 

komen van verdriet en smart, tot opheffing 

van dukkha en ongenoegen, tot verwerving 

van de juiste methode, tot realisatie van 

nibbāna, te weten de vier satipatthāna’s.”

Mindfulness in vroegboeddhistische meditatie
Geassisteerd door Bhikkhunī Dhammadinnā en Helena 
Pauptit

Informatie en aanmelden:
www.30now.nl/retraite-bhikkhu-analayo/ 

Voor het eerst biedt Bhikkhu Anālayo een 

satipatthāna retraite aan voor Nederlands 

en Vlaams sprekende beoefenaars! 

30NOW en Āgama Research Group nodigen 

je graag uit om je beoefening te verdiepen 

met de bevrijdende leringen van het 

Satipatthāna Sutta. 

Satipatthāna is een woord in het Pali, de taal die 2500 jaar 
geleden werd gesproken toen de Boeddha zijn leer begon 
te delen. Het woord bestaat uit twee termen: "sati", in het 
Engels meestal vertaald als opmerkzaamheid (mindfulness), 
en "upatthāna" meestal vertaald als oorsprong of vestiging, 
waardoor satipatthāna de betekenis krijgt van basis of vestiging 
van opmerkzaamheid.

Daarom worden het Satipatthāna Sutta (MN10) en het 
Mahāsatipatthāna Sutta (DN22), twee van de meest gevierde 
en bestudeerde leerredes van de Boeddha, beschouwd 
als een fundamentele gids voor veel boeddhistische 
meditatiebeoefenaars.

De door Bhikkhu Anālayo ontworpen retraite verkent de vier 
vestigingen van opmerkzaamheid (lichaam, geest, gevoel 
en dhamma's). Tijdens de retraite zal elke dag een ander 
onderdeel van de vier vestigingen van opmerkzaamheid worden 
belicht. Op deze manier kun je de verschillende onderwerpen 
verkennen in je eigen meditatiebeoefening en je begrip ervan 
verdiepen. Maar ook worden de verschillende onderdelen 
van satipatthāna-meditatie samengebracht en kun je deze 
beoefening gaan ervaren als één geheel. 

De retraite zal in het Engels zijn met Nederlandse vertaling. 
Je wordt ondersteund door een dagelijkse vraag-en-
antwoordsessie met Bhikkhu Anālayo (met Nederlandse 
vertaling), een virtuele meditatiezaal waarin je op ieder tijdstip 
van de dag (en nacht) samen met andere retraitanten kunt 
mediteren, iedere dag een nieuwe videolezing van Bhikkhu 
Anālayo (met Nederlandse ondertiteling), iedere dag nieuwe 
vooraf opgenomen begeleide meditaties (te beluisteren in het 
Nederlands of Engels, naar eigen voorkeur).

Satipatthāna beoefening kan zowel ons meditatieproces 
ondersteunen, als de manier waarop we omgaan met onze 
ervaringen in het dagelijkse leven. Deze transformerende 
beoefening kan een steun zijn voor geest en hart op het pad 
naar bevrijding.



Wat is 
meditatie? 
Vipassana-meditatie gedeconstrueerd - Mari den Hartog, met 

medewerking van Mirjam Hartkamp

Ja, wat is meditatie eigenlijk? En hoe 

werkt het precies? Meestal hoor je dan 

dingen als ‘meditatie is een manier om 

de geest tot rust te brengen’. Maar dat 

zegt maar weinig. Neurowetenschapper 

Ruben Laukkonen formuleerde samen 

met prof. Heleen Slagter de eerste 

wetenschappelijk definitie en theorie 

van ‘deconstructieve meditatie’, 

waaronder vipassana-meditatie, in het 

paper From many to (n)one: Meditation 

and the plasticity of the predictive mind.

‘Deconstructieve meditatie brengt je dichter bij het hier en 
nu door anticiperende processen in het brein los te laten. 
Onze hypothese is dat het beoefenen van meditatie geleidelijk 
contrafeitelijke temporeel diepe cognitie vermindert, totdat alle 
conceptuele verwerking wegvalt, waardoor een staat van puur 
bewustzijn wordt onthuld.’

Okay... Nog een keer lezen... Hmm, klinkt interessant... Maar 
wat bedoelt hij nou eigenlijk precies? En wat is trouwens 
een Pythagorasboom en waarom moet die gesnoeid worden? 
Ik vraag het aan Ruben zelf. Ruben bevindt zich in zijn 
geboorteland Australië en ik heb een online interview met hem 
via Zoom. 

Lees verder op: www.simsara.nl/artikelen
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Vrijgevigheid beoefenen 
en tegelijk 
de SIMsara mogelijk maken... 

Nelleke Heinkens

Kunt u meer geven? Graag! Uw bijdrage komt altijd 

goed terecht en helpt niet alleen met het dekken van de 

lopende kosten van de SIMsara. 

Alles wat we meer ontvangen, stelt ons bijvoorbeeld in 

staat om retraitedeelnemers te ondersteunen voor wie de 

kosten te hoog zijn.

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

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

Bij voorbaat alvast hartelijk dank voor uw vrijgevigheid dit komende jaar.

Namens het SIM bestuur, Nelleke Heinkens, penningmeester SIM 

• Digitale SIMsara? Graag €10 per adres.

• Papieren SIMsara? Graag €25 als goede richtlijn. 

• IBAN: NL72 TRIO 0338 4690 87 van de Stichting Inzichts Meditatie o.v.v. donatie 2023. 

DONATIE 2023
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Zingend 
mediteren
Ank Schravendeel

In oktober 2022 vond een 

meditatieweekend plaats, waarbij zingen 

een vorm van meditatiebeoefening 

was. Met meditatiebegeleiding door 

Ank Schravendeel en piano- en 

zangbegeleiding van Cees Leurs.

“In iedere spirituele traditie wordt gezongen” zegt 
stembevrijder Jan Kortie daarover. “Mediteren maakt ingetogen, 
zingen maakt opgetogen. Zingen opent het hart.”
In Azië worden veel verschillende teksten uit de Dhamma 
gechant. Het doel van het chanten is om de Dhamma te leren, 
de teksten tot je te nemen op een manier die je hart raakt. Het is 
een onderdeel van het samenleven van de monniken en nonnen, 
het is een ritueel. In verschillende landen zijn verschillende 
melodieën ontstaan, verschillende stijlen van chanten, die meer 
of minder vrijheid geven om expressie te geven aan het hart, 
aan emoties. Hoe maken wij in Nederland dit onderdeel van de 
beoefening, hoe maken wij leken ons dat eigen? 

In de aanloop verwoordde Marij Geurts (een van de 
initiatiefneemsters van dit weekend) het zo: “Ik heb er vele 
jaren mee rondgelopen. Toen ik voor het eerst in een Birmees 
klooster mediteerde was ik diep geraakt door het chanten 
van de Birmezen. Ik ken ook de mantra’s en gezangen uit het 
christelijke klooster in Taizé die me zo raakten. Het zingen 
van de Hartsoetra op een melodie uit de oosters-orthodoxe 
kerk - in de zen-retraites bij Ton Lathouwers - het gaf zoveel 
troost. Sommige vipassana-retraites in Nederland eindigen 
met het zingen van mantra’s en dat is voor veel yogi’s een 
hoogtepunt. In het chanten ervaar ik hoe ik boven mezelf word 
uit getild. Er is verbinding, mijn hart gaat trillen en ik ervaar 
een vreugdevolle welwillendheid naar de meditatiebeoefening. 
En wij zingen of chanten niet of nauwelijks. Hoe kunnen we 
zingend mediteren een plek geven in een vipassana-retraite? 
Hoe vinden we een passende vorm om de prachtige teksten van 
de Boeddha tot uitdrukking te brengen?

     

        





 = 73




Om Ah Hung Om Ah Hung Om Ah Hung

C m G m C m G m A C m

   

   

  

       


      


  

- - - -Om Ah Hung Om Ma ni Pad me Hung. Om Ma ni Pad me

A G C m G m C m
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- - - -Hung. Om Ma ni Pad me Hung. Om Ma ni Pad me Hung.

G m A C m A G12

Om  Mani Padme Hum

ceesleurs51@gmail.com

Jasper Merle
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Een manier vinden 
Chanten is iets anders dan zingen. Zingen is expressiever, 
meer verbonden met emotie. We kunnen bijvoorbeeld het 
Requiem van Mozart zingen, dan liggen de noten voor de 
verschillende partijen vast, tempo en geluidssterkte zijn 
afgestemd op elkaar. Jan Kortie begeleidt een andere vorm van 
zingen: stembevrijding, improviserend zingen, om te leren 
bewust te zijn van het feit dát je zingt. “Muziek is mysterieus, 
onbevattelijk, onverbeterlijk, zingen is bedoeld om zingend te 
zijn. En hoeft dus nergens aan te voldoen” schrijft hij in Het lied 
van Het. “Muziek is onbegrensd, we weten niet wat er opkomt. 
Ieder mens is van nature levendig, heeft spirit, is spiritueel. En 
dat laat zich horen als je zingt”. Bij het improviserend zingen 
ligt een raakvlak met mediteren. Gregory Kramer beschrijft in 
“The Whole life path” de mogelijkheid tot zelf-loze expressie. 
Gaan zingen bestaat uit het ervaren van de adem, kaak laten 
zakken, keel- en tongspieren aanspannen en dan komt de 
klank vanzelf. Net als in zitmeditatie regelen we niet wat we 
zullen gaan ervaren, maar zijn we ontvankelijk. Er is een vorm 
van “niet-weten”, van in het moment zijn en nog niet in het 
volgende. Tijdens het weekend begonnen we dus met oefeningen 
die gaan om het feit dát je zingt. We oefenden om tijdens 
lichaamsoefeningen, rekken en strekken, klanken te laten 
ontstaan. Onder begeleiding van Cees improviseerden we bij de 
piano. We namen de drempel om ons te laten horen en kwamen 
in een veld van saamhorigheid. In de klanken resoneerden we 
met elkaar. Zelfs als de klanken niet harmoniseerden, ervoeren 
we toch dat de klank er zo kon zijn. 

Zingen beschouwen als het verlengde van mediteren geeft de 
mogelijkheid om in het moment te zijn. “Dit is nu zo”. Ervaring 
van deelneemster Frieda Pruim: “Zingend mediteren ervaar 
ik als net zo waardevol als lopen en zitten, het is een andere 
manier om te zijn met wat er is. Het werkt het beste als je het 
met een groep doet. Daarbij komt bij mij vaak ontroering en 
dankbaarheid vrij.” Je overgeven aan het niet weten bij het 
zingen is niet gemakkelijk. Bij sommigen is er het verlangen 
om gezien/gehoord te worden: “ik kan heel mooi zingen, hoor 
mij”. Bij anderen het verlangen om niet gezien te worden: “ik 
kan niet zo hoog, zo snel, zo goed… zo mooi als jij”. We zijn 
geprogrammeerd als mens om wat we van onszelf laten zien en 
horen te beoordelen, met trots of juist schaamte. De Boeddha 
beschrijft het verlangen om te zijn of niet te zijn als een 
basisgegeven, van waaruit we onbewust gedreven worden om 
iets te zeggen of doen. Samen zingen toont die neiging, maakt 
het inzichtelijk. 

Het gevoel van verbondenheid met elkaar leidde ook tot de 
ervaring van verbondenheid met anderen. We verbleven 
ongeveer 20 kilometer van het AZC in Ter Apel. De ervaring 

van een deelneemster, Nelleke Heinkens: “Door het samen 
zingen vanuit de geluiden die vanzelf naar boven kwamen, 
ook wanneer je stil was en luisterde naar de klanken van de 
piano, ontstond er een samenzang, wat mij deed denken aan 
een vogeldans, van de spreeuwen in de herfst. Dit gevoel van 
verbondenheid, gevoel van sangha ervaarde ik in een groot 
contrast met de mensen die op 20 km afstand in een AZC op 
zoek zijn naar een veilige plek. Terwijl ook zij een onderdeel zijn 
van de spreeuwendans. Dat was pijnlijk en het gaf ook een groot 
gevoel van dankbaarheid.” De openhartigheid door het zingen 
gaf zicht op dukkha, het gevoel van verbondenheid breidde zich 
uit naar mensen in heel moeilijke omstandigheden.

Dhamma-teksten leren
We hebben ook mantra’s gezongen, eenvoudige liederen die 
een aantal keren werden herhaald. Daarbij ging het om de 
verbinding met wát je zingt. De woorden (van de Dhamma) laten 
indalen, ze kunnen onthouden, het betekenisvol voor je laten 
zijn. Soms gaat het om woorden die je niet begrijpt (bijvoorbeeld 
omdat ze in het Pali zijn, of Sanskriet) maar door de herhaling 
worden ze toch eigen. Soms was een Nederlandse vertaling 
ontstaan. De 4 brahmavihara (metta, karuna, mudita, upekkha) 
waren vertaald met “ik zing je lief, ik zing je leed, ik zing je 
toe/ wens je geluk, in evenwicht met wat dan ook”. De woorden 
geven expressie aan wat je motiveert in het mediteren.

Laten groeien
De ervaring van een weekend samen zingend mediteren 
was heel inspirerend. Zij zoekt een weg om te groeien: meer 
vormen, vaker bijeenkomsten organiseren, repertoire zoeken, 
improviserend zingen als Insight Dialogue oefening. Wil je 
een bijdrage leveren of op de hoogte gebracht worden van 
vervolgactiviteiten? Neem contact met ons op: welkom@
ankschravendeel.nl.

(met dank aan Frieda Pruim voor redactionele ondersteuning)
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Retraite agenda
 Hier staan alleen de langere retraites vermeld.
 Voor compleet en actueel overzicht zie: simsara.nl

Weekretraites 

DINSDAG, 14 MAART, 2023 --- ZONDAG, 19 MAART, 2023

Naarden

Vertrouwen in wie je werkelijk bent | vipassana 
meditatieretraite
Het beoefenen van zit- en loopmeditatie, dhammalezingen, meditatie-

instructies, persoonlijke gesprekken, eenvoudige yoga-oefeningen en 

mantra’s zingen.

Begeleiding: Dingeman Boot en Mariette Verhoef

Contact: hallo@marietteverhoef.com
...............................................................................................................................................
DINSDAG, 18 APRIL, 2023 --- ZONDAG, 23 APRIL, 2023

Wapserveen

Vertrouwen in wie je werkelijk bent
Vipassana meditatieretraite
Het programma bestaat uit zit- en loopmeditatie, dhammalezingen, 

persoonlijke gesprekken, meditatie-instructies, eenvoudige 

yogaoefeningen en mantra’s zingen.

Begeleiding: Dingeman Boot

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

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.

Begeleiding: Katleen Janssens en Ank Schravendeel

Contact: welkom@ankschravendeel.nl
...............................................................................................................................................
DONDERDAG, 27 APRIL, 2023 --- ZONDAG, 30 APRIL, 2023

Naarden

Insight dialogue over vertrouwen
Insight Dialogue
Deze Insight Dialogue retraite gaat over het zuiverend juweel van 

Saddha, vertrouwen. Vertrouwen dat het goed is, precies zoals het zich 

ontvouwt op het pad naar bevrijding

Begeleiding: Simin Abravesh en Nynke Humalda

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

ZONDAG, 7 MEI, 2023 --- ZONDAG, 14 MEI, 2023

Hoorn Terschelling

Vipassana op Terschelling
Meditatie en contact met de natuur
Tijdens deze retraite speelt het contact met de natuur een belangrijke 

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

meditatieleraar kan zijn...

Begeleiding: Marij Geurts en Dingeman Boot

Contact: connieverberne@gmail.com
..............................................................................................................................................

VRIJDAG, 12 MEI, 2023 --- WOENSDAG, 17 MEI, 2023

Naarden

Bodhi College
Satipatthana Sutta Retreat
This Insight Meditation retreat will explore the Four Foundations of 

Mindfulness, as taught in the Satipatthana discourse given by the 

Buddha. It is a profound teaching that encourages us to place the path 

of freedom and compassion in the classroom of our lives, nurturing a 

heart that is receptive and unshakeable. Each day will offer a sustained 

schedule of formal meditation practice, meetings...

Begeleiding: Christina Feldman, Christoph Köck

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

DINSDAG, 16 MEI, 2023 --- ZONDAG, 21 MEI, 2023

Handel (N- Br)

Hemelvaart retraite
Milde aandacht
Milde aandacht betekent dat de opmerkzaamheid of mindfulness 

vergezeld gaat met zorgzaamheid. We ontwikkelen dit door ontvankelijk 

te zijn voor alle ervaringen, en zowel vreugde als ongemak te 

verwelkomen.

Begeleiding: Ria Kea en Chris Grijns

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

WOENSDAG, 5 JULI, 2023 --- ZONDAG, 9 JULI, 2023

Veluwe

Eenvoud in de natuur, een retraite in spirituele vriendschap
Eenvoud in de natuur, een vipassana-retraite in spirituele vriendschap

Als spirituele vrienden (kalyana mitta’s), komen we samen in stilte. 

Begeleiding: Riët Aarsse en Marjolein Janssen

Contact: retraite@amsterdaminzichtmeditatie.nl
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VRIJDAG, 21 JULI, 2023 --- DINSDAG, 25 JULI, 2023

Cadzand

Insight Dialogue retraite: Onverwachte wijsheid
Omgaan met het onverwachte is misschien wel onze grootste uitdaging 

in het leven.

Dingen in ons leven gaan vaak net niet zoals we willen of we worden 

geconfronteerd met veranderingen waar we niet op zitten te wachten. 

De wereld van nu geeft ons talloze voorbeelden hiervan. Hoe kunnen we 

deze uitdagingen het hoofd bieden?

Begeleiding: Bart van Melik en Riët Aarsse

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

ZATERDAG, 5 AUGUSTUS, 2023 --- VRIJDAG, 11 AUGUSTUS, 2023

Tilburg

Stadsretraite: Belichaamde aandacht
Waarom begint Boeddha zijn aanwijzingen om aandachtig te zijn zo 

uitgebreid met het lichaam? Omdat we ons ware thuis, lichaam-geest, 

niet echt kennen. De geest is vaak afwezig en “zwerft“ elders rond. 

Begeleiding: Doshin Houtman

Contact: info@inzichtenbevrijding.nl
...............................................................................................................................................

ZATERDAG, 12 AUGUSTUS, 2023 --- WOENSDAG, 16 AUGUSTUS, 2023

Naarden

Stillness Flowing: mindfulness in beweging en meditatie
Een Engelstalige retraite die de wereld van de Satipatthana Sutta verkent 

- de rede van de Boeddha over het vestigen van de aandacht - door de 

complementaire beoefening van inzichtmeditatie en Qigong.

Begeleiding: Jaya Rudgard and River Wolton

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

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

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

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.

Begeleiding: Katleen Janssens en Joost van den Heuvel Rijnders

Contact: katleen@aora.be
...............................................................................................................................................

ZONDAG, 15 OKTOBER, 2023 --- VRIJDAG, 20 OKTOBER, 2023

Handel

Milde Aandacht: Vipassana retraite
Milde aandacht betekent de intentie hebben je open te stellen voor wat je 

ervaart, wetend wat je ervaart zonder die ervaring te willen veranderen. 

Begeleiding: Ria Kea, Chris Grijns

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

ZATERDAG, 21 OKTOBER, 2023 --- DONDERDAG, 26 OKTOBER, 2023

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.

Begeleiding: Joost van den Heuvel Rijnders

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

VRIJDAG, 8 DECEMBER, 2023 --- VRIJDAG, 15 DECEMBER, 2023

Steyl (L)

Winterretraite
Belichaamde aandacht
Belichaamde aandacht is het kernwoord voor de beoefening. Tijdens de 

zitmeditaties volgen we aandachtig de veranderingen in de verschillende 

lichaamsdelen. Door de veranderingen in het lichaam gade te slaan 

komen we ook de bewegingen in de geest op het spoor. Door de processen 

in lichaam en geest te leren kennen, komt er meer inzicht in wie we echt 

zijn, en dat is bevrijdend. Het programma...

Begeleiding: Doshin Houtman

Contact: info@inzichtenbevrijding.nl
...............................................................................................................................................

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

Winterberg (Duitsland)

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.

Begeleiding: Mirjam Schild en Joost van den Heuvel Rijnders

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

ZONDAG, 9 JULI, 2023 --- ZONDAG, 16 JULI, 2023

Hoorn

De natuur als mijn meditatieleraar
Het programma bestaat uit zit- en loopmeditatie, dhammalezingen, 

meditatie-instructies, persoonlijke gesprekken, eenvoudige yoga-

oefeningen, meditatie op het strand en ‘s middags in de natuur.

Je wordt aangeraden naar www.pannananda.nl te gaan. Je kunt daar 

de uitnodiging met alle informatie en het aanmeldingsformulier 

downloaden.

Begeleiding: Dingeman Boot

Contact: gemagbus@gmail.com
...............................................................................................................................................

VRIJDAG, 21 JULI, 2023 --- ZATERDAG, 29 JULI, 2023

Steyl (L)

Zomerretraite: Belichaamde aandacht
Waarom begint Boeddha zijn aanwijzingen om aandachtig te zijn zo 

uitgebreid met het lichaam? Omdat we ons ware thuis, lichaam-geest, 

niet echt kennen. De geest is vaak afwezig en “zwerft“ elders rond. Dat 

is vragen om ongelukken. Voor we het weten zijn we ergens 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
...............................................................................................................................................

MAANDAG, 24 JULI, 2023 --- WOENSDAG, 2 AUGUSTUS, 2023

Exloërveen

Samen op pad, samen ontwaken
Een tiendaagse vipassanaretraite.

We ontwikkelen opmerkzaamheid, zien patronen die belemmeren en 

zien wat heilzaam is. Opmerkzaamheid maakt wakker, helder, bereid 

om je open te stellen voor de ervaring die je hebt. We oefenen met het 

perspectief van samen ontwaken.

Begeleiding: Ria Kea, Chris Grijns en Ank Schravendeel

Contact: info@mindfulwerken.nl
...............................................................................................................................................
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Online retraites
VRIJDAG, 14 APRIL, 2023 --- ZONDAG, 16 APRIL, 2023

Den Bosch

Korte stadsretraite met zr. Virañani

Metta
Deze korte stadsretraite wordt begeleid in het Engels. Zr. Virañani praat 

rustig en zorgvuldig. Mocht iets niet goed verstaan worden, dan kan er

vertaald worden. De retraite bestaat uit één avondbijeenkomst op vrijdag 

en twee bijeenkomsten overdag op zaterdag en zondag (van 10.00 uur tot 

17.00 uur).

De retraite is ook via ZOOM te volgen, maar alleen als je door ziekte,...

Begeleiding: Zr. Virañani

Contact: c.ofthefields@protonmail.com
...............................................................................................................................................

DONDERDAG, 29 JUNI, 2023 --- ZONDAG, 2 JULI, 2023

Online

Stilte in je leven
Online meditatieweekend

Een lang weekend om stilte en rust de ruimte te geven in ons leven. We 

staan stil bij wat helpend is voor geest en hart om te kunnen verstillen, 

en wat niet.

Om hiermee aan de slag te gaan, kijken we naar de drie pilaren van onze 

beoefening: ethiek (sīla), concentratie (samādhi) en wijsheid (pañña). We

onderzoeken hoe de drie pilaren bijdragen aan innerlijke stilte en hoe 

ze...

Begeleiding: Marjolein Janssen en Helena Pauptit

Contact: retraites@sanghametta.nl
...............................................................................................................................................
ZATERDAG, 30 SEPTEMBER, 2023 --- ZATERDAG, 7 OKTOBER, 2023

Online

Satipatthāna Retraite
Mindfulness in vroeg boeddhistische meditatie

Voor het eerst biedt Bhikkhu Anālayo een satipatthāna retraite aan voor 

Nederlands- en Vlaams sprekende beoefenaars!

Tijdens deze retraite zal elke dag een ander onderdeel van de vier 

vestigingen van opmerkzaamheid worden belicht. Op deze manier 

kun je de verschillende onderwerpen verkennen in je eigen meditatie 

beoefening en je begrip ervan verdiepen. Maar ook worden de 

verschillende...

Begeleiding: Bhikkhu Anālayo (met assistentie van Bhikkhunī 

Dhammadinnā en Helena Pauptit)

Contact: info@earlybuddhistmeditation.nl

Langere retraites2 
ZONDAG, 6 AUGUSTUS, 2023 --- ZONDAG, 13 AUGUSTUS, 2023

Hoorn

De natuur als mijn meditatieleraar
vipassana meditatieretraite
Het programma bestaat uit zit- en loopmeditatie, dhammalezingen, 

persoonlijke gesprekken, meditatie-instructies, meditatie op het strand, 

meditatie in de natuur, eenvoudige yoga-oefeningen en mantra’s zingen.

Je wordt aangeraden naar www.pannananda.nl te gaan waar je de 

uitnodiging met alle informatie en het aanmeldingsformulier kunt 

downloaden....

Begeleiding: Dingeman Boot

Contact: richardschol74@gmail.nl
...............................................................................................................................................

WOENSDAG, 11 OKTOBER, 2023 --- WOENSDAG, 18 OKTOBER, 2023

Naarden

Vertrouwen in wie je werkelijk bent
vipassana meditatieretraite
Het programma bestaat uit zit- en loopmeditatie, dhammalezingen, 

meditatie-instructies, persoonlijke gesprekken, eenvoudige yoga-

oefeningen en mantra’s zingen.

Je wordt aangeraden naar www.pannananda.nl te gaan waar je de 

uitnodiging met alle informatie en het aanmeldingsformulier kunt 

downloaden.

Begeleiding: Dingeman Boot en Mariette Verhoef

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

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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www.simsara.nl

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


