
TANDENKNARSEN

Doordat ik veel verschillende noten op mijn 
zang heb, ofwel zo'n oen ben die overal gretig 
op in gaat en ook nog wat eigen ideetjes 
probeert te verwezenlijken, heb ik veel 
mogelijkheden gecreëerd om vast te lopen. 
Flink blijven schakelen is een vereiste voor de 
blindganger die zich laat meeslepen in de 
waan van de dag: waar was ik ook al weer 
gebleven, wat was hier aan de hand, wat moet 
hier ook al weer gebeuren? Het raderwerk 
gaande houden is dan de eeuwige zorg, 
onderwijl genoegen nemend met knarsende 
tandwielen, menend dat het niet soepeler kan. 
Het leven een haperend raderwerk.

Dat is ook waar het begrip 'dukkha', dat wij 
gewoonlijk vertalen met 'lijden', naar verwijst: 
iets wat niet gesmeerd loopt, machinerie die 
gebrekkig draait.

Bij 'lijden' denken we vaak als eerste aan het 
zichtbare lijden in de wereld: armoe, geweld, 
honger, sterfte, verlies. En dichter bij onszelf: 
het psychologische lijden van angst, boosheid 
en verdriet. Maar wanneer deze elementen een 
tijd lang afwezig zijn, betekent dat toch niet 
automatisch dat ik gelukkig ben. Lijden is 
blijkbaar iets subtielers. Iets wat ik serieus 
genoeg moet nemen om het als lijden te 
kunnen herkennen.

En als ik mijn functioneren eerlijk bekijk, kan 
ik het haperende, schokkerige, slepende en 
schurende karakter ervan navoelen. Het lijden 
zit niet in het gewaarworden van die 
gebrekkige staat. Het lijden is ook niet dat wat 
teweeg wordt gebracht door het gebrekkig 
functioneren. Het haperen, schokken, slepen 
en schuren zelf is lijden. Heel wat anders dan 
de natuurlijke, organische, soepele werking 
die leven heet!

Door het werken in Moorveld is er weer 
voldoende gelegenheid geweest mijn 
'tandenknarsen' in het grotere perspectief van 
levenswerking te zien. Zo schuif ik steeds 
meer van de vraag 'loopt het gesmeerd?' terug 
naar het aandrijvend principe. 

Hartelijke groet,

Birgitta Putters

IMPRESSIES INRICHTING

Alle spullen uit de stadszendo wachten in  
Moorveld op een nieuw plekje

Wat los was, wordt weer samengevoegd

Vers ingericht: zendo buitenplek 

Stiltij – centrum Moorveld
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DANK

In twee maanden hebben we, dankzij de steun 
en inzet van zeer betrokken deelnemers, 
Moorveld zover gereed kunnen maken dat er 
op regelmatige basis geoefend kan worden.

De oefenruimte heeft een geluidsisolerend 
plafond gekregen en is helemaal afgewerkt, tot 
en met de vloer die zo is gemaakt dat er ook 
krijgskunst beoefend kan worden.

De overlegruimte is helemaal fris geverfd en 
afgewerkt. De entree is representatief 
gemaakt en er is zelfs al een stevig begin 
gemaakt met de keuken.

De inrichting bestaat uit de spullen die in 
gebruik waren of opgeslagen waren in de oude 
stadszendo.

We willen hier graag onze dankbaarheid 
uitdrukken voor hetgeen met ieders hulp tot 
stand is gebracht op deze prachtige plek.

Lieke, Landau, Birgitta

“As you rush to get a room ready for a 
guest or haul a tray-load of dishes to the 
dish shack or are halfway through cutting 5 
gallons of small tofu cubes, you may 
wonder how what you are doing relates to 
Zen Buddhist practice. It may come as a 
surprise to learn that work itself is an 
essential component of Zen training.” [...]

“It is pretty typical to see work as only a 
means to an end, something that has to be 
done now in order to do the things we really 
want to do later. But Zen training takes work 
far beyond this small point of view. The 
founder of Tassajara, Suzuki Roshi, valued 
work so highly as to say, “First clean, then 
zazen.” When work is practice it is seen as 
part of our zazen (meditation) practice itself. 
It is an end in itself.” […]
“So when our work is practice, it is less about 
what we are doing and more about how we 
are doing it. This particular how [...] is a 
willingness to engage ourselves 
wholeheartedly in whatever we are doing in 
the present moment, whether it is making up 
a bed, cleaning a toilet, chopping a carrot, 
or serving a guest in the dining room.” 

Tassajara work leader: Work as Practice

http://sfzc.org

VERBOUWING FASE 3

Na fase 1 (de wooneenheden) en fase 2 (de 
functionele ruimten) gaat de verbouwing door 
naar fase 3: de facilitaire ruimten, dat wil 
zeggen: keuken, douches, kleedruimte en 
logeerappartement. Daarnaast moeten er voor 
het oog minder zichtbare zaken aan het pand 
worden aangepakt, zoals dakbeschot, 
boeiboorden, kozijnen en voegen. 

We zullen moeten prioriteren omdat er nu niet 
voldoende budget resteert om alles aan te 
pakken. Door middel van een begroting zullen 
we op korte termijn inzicht verschaffen in wat 
er nog nodig is.

KEUKEN

Vanuit de keuken kan koffie en thee worden 
verzorgd tijdens lange trainingen, en 
maaltijden tijdens verdiepingsweekenden.

Werkzaamheden zijn o.a.:

• plaatsen keuken

• aansluiten afzuigkap

• schilderen

• vloer leggen

• afwerken doorgeefluik

• afwerken toegang

Projectleider: Friso

DOUCHES

Voldoende sanitaire voorzieningen maken het 
mogelijk om verdiepingsweekenden en 
lichamelijk intensievere trainingen zoals 
krijgskunst in Moorveld aan te bieden.

Werkzaamheden zijn o.a.:

• verplaatsen 
expansievat

• aanleg leidingen

• aanleg afvoer

• plaatsen radiator

• plaatsen voorzetmuur

• plaatsen sanitair

• betegelen
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http://sfzc.org/sp_download/Work_as_Practice.pdf


AGENDA JULI

Meditatie

I n t r oduc t i e cu r su s :  s t a r t  17  j u l i

Tijd: vijf zaterdagen 11:00-13:00 uur
Begeleiding: Ad van Dun
Locatie: Centrum Moorveld
Kosten: € 75,-
Geen kosten voor vaste Stiltij-deelnemers

I n ten s i e ve  t ra i n i ng :  zo  25  j u l i

Tijd: 10:00-16:00 uur
Begeleiding: Ad van Dun
Locatie: Centrum Moorveld

Kenn i smak ings t ra i n i ng :  zo  4  j u l i

Tijd: 10:00-12:00 uur
Begeleiding: Ad van Dun
Locatie: Centrum Moorveld
Na afloop gelegenheid voor samenzijn met 
koffie of thee.

Week t ra i n i ngen

Tijd: dinsdag 19:30–21:30 uur

donderdag 19:30–21:30 uur

zondag 10:00-12:00 uur

Begeleiding: Ad van Dun
Locatie: Centrum Moorveld

Het hele Stiltij-aanbod is te raadplegen via de 
website: Informatie/Weekrooster/Activiteiten  . 
Je kunt je hier ook aanmelden  .
Aanmelden voor activiteiten tot uiterlijk een 
week vantevoren. Activiteiten gaan alleen door 
bij voldoende deelname. Tijdig aanmelden is 
van belang voor het doorgang vinden van de 
activiteit.

Deelnemers krijgen een kwartaalagenda per 
post toegestuurd. Niet-deelnemers kunnen ook 
een kwartaalagenda toegezonden krijgen. 
Neem hiervoor contact op met het secretariaat 
043 8519555 / secretariaat@stiltij.nl

Krijgskunst

Ve rd i e p i ng sweekend:  10 -11  j u l i

Tijd: 10 juli 12:00 – 11 juli 12:00 uur

Begeleiding: Ad van Dun

Locatie: judo dojo, Hasselt (B)

Kosten: € 75,-

Week t ra i n i ngen

Tijd: maandag 17:00-18:30 uur 

woensdag 20:30-22:00 uur

zaterdag 9:00-10:00 uur

Begeleiding: Ad van Dun

Locatie: dojo stadsplek

K r i j g s kuns t  voo r  K i d s        n ie t  op  26  ju l i  

Tijd: maandag 16:00-17:00 uur 

Begeleiding: Landau Hoedemakers

Locatie: dojo stadsplek

Gedurende de zomer(school)vakantie geen 
trainingen Krijgskunst voor Kids.

Persoonlijk overleg

Neem eerst contact op voor een afspraak: 

ad@stiltij.nl   of  06 54240046

Verwacht in augustus

Kr i j g s kuns t

Introductiecursus: start 21 augustus
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mailto:ad@stiltij.nl
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http://www.stiltij.nl/stiltij/aanmelden/aanmelden
http://www.stiltij.nl/stiltij/informatie/weekrooster/activiteiten/


INTRODUCTIECURSUS MEDITATIE

Vijf bijeenkomsten op zaterdag 
Start: 17 juli

Een introductiecursus meditatie biedt een 
ingang naar zelfonderzoek en een handreiking 
voor wie er structureel werk van wil maken. 

De cursus omvat de elementen visie en 
praktijk, ofwel motief en methode.

Door visie-ontwikkeling en overleg krijg je 
zicht op jouw diepste verlangen (motief). 
Daarnaast komt de praktijk van het zitten in 
meditatie aan bod (methode).

Informatie en aanmelden:  www.stiltij.nl             / 
043 8519555 / secretariaat@stiltij.nl

Een nieuwe Stiltij-brochure die je kunt laten 
lezen aan mensen in jouw omgeving die 
belangstelling hebben voor spiritualiteit. Je 
kunt hem zelf printen of digitaal versturen 
(klik op de afbeelding voor het bestand).

TIJ-DINGEN

Huishoudelijke mededelingen

Cursus Wijze Toren op aanvraag

De Wijze Toren cursus Innerlijke Kwaliteit 
wordt aangeboden op aanvraag. De cursus is 
niet meer ingeroosterd op vaste data.

Brochure Kennismaken met Innerlijke Kwaliteit

De nieuwe brochure “Kennismaken met 
Innerlijke Kwaliteit” is bestemd voor mensen 
met belangstelling voor spiritualiteit. De 
brochure kan gedownload worden in pdf-
formaat  .

Krijgskunst voor Kids zomerstop

Tijdens de zomer(school)vakantie zijn er ook 
geen trainingen Krijgskunst voor Kids. De 
laatste training voor de vakantie is op 19 juli. 
De trainingen starten weer op 6 september.

Kennismaken

De eerste zondag van de maand is een 
gelegenheid geschikt voor snuffelaars om een 
training bij te wonen. De training is goed 
toegankelijk en je kunt al je vragen inbrengen. 
Na afloop is er gelegenheid om informeel 
bijeen te zijn en wordt er koffie en thee 
geschonken.
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Dharmabericht 26 
Enthousiast en consequent

Het doet er niet toe waar jouw visie vandaan komt of welke route jij hebt genomen: 
zen, mystiek, vedanta, soefi, esoterie, filosofie, therapie, lichaamswerk of simpelweg 
lijden - als je waarheid daadwerkelijk wilt realiseren, ben je welkom bij Stiltij.

Hoe opener ik als leraar deze insteek kies, hoe nauwer de aanpak luistert - en hoe 
groter de verantwoordelijkheden. Enerzijds is er de wezenlijke motivatie om niemand uit te sluiten, en anderzijds is er  
de even wezenlijke motivatie om waarheid recht te doen.

In de praktijk versterken deze twee motieven elkaar, of beter gezegd, ze blijken samen te vallen: de ware mens blijven 
zien in iedere ontmoeting is hetzelfde als waarheidslicht laten vallen.

Dat vraagt een grote fijngevoeligheid, want je mag mensen geen geweld aandoen, maar je mag mensen ook niet links  
laten liggen. Gelukkig helpt de integriteit van beoefenaars me om het midden te blijven vinden en me te behoeden voor  
deze twee valkuilen van fanatisme en onverschilligheid.

Lees hier het hele Dharmabericht...

http://info.stiltij.nl/publiek/kennismaken.pdf
http://info.stiltij.nl/publiek/kennismaken.pdf
http://info.stiltij.nl/publiek/dharmabericht/2010/026.pdf
mailto:secretariaat@stiltij.nl
http://www.stiltij.nl/stiltij/aanmelden/aanmelden
http://info.stiltij.nl/publiek/kennismaken.pdf


“Pianospelen draait natuurlijk niet om 
kunstjes. Dat is soms wel de indruk die op een 
concours ontstaat, omdat mensen daar 
vooral hun techniek willen demonstreren. 
Virtuositeit heeft componisten geïnspireerd 
om het uiterste uit de piano te halen. 
Maar het blijft een middel en geen doel. Als 
een componist zonder virtuositeit heel mooie 
muziek kan schrijven, dan speel ik die net zo 
graag.”
[…]
“Er staat een verhaal in de Bijbel, in het boek 
Koningen, waarin God zich openbaart aan 
de profeet Elia. Eerst komt er een enorme 
storm op en daarna ontstaat er een 
aardbeving. Vervolgens staat er in de Bijbel 
dat God zich daarin niet openbaart. 
Daarna komt er een zachte bries op. 
Juist daarin toont god zich aan de profeet. 
Dat verhaal raakt me enorm.
Zo kom je vanzelf weer uit bij de muziek. De 
kern van muziek zit niet in virtuositeit, maar in 
iets anders, hoe ongrijpbaar en spiritueel dat 
ook is. Virtuositeit gaat er misschien aan 
vooraf en is misschien een voorwaarde om 
het andere te beleven. 
Maar de kern zit meer in de bries dan in de 
aardbeving.”

Hannes Minnaar (25), pianist  
(werd 3e op het Elisabethconcours)
NRC 10 juni 2010 p.13

KOPIJ NIEUWSBRIEF AUGUSTUS

Kopij (oproepen, mededelingen, tips, 
expressie, etc.) voor de nieuwsbrief van 
augustus graag inleveren voor 23 juli. 
Platte tekst per mail naar birgitta@stiltij.nl 
of bel 043 3611635.

COLOFON

Stiltij is een spiritueel centrum voor de regio Zuid-
Limburg. Stiltij stelt zich ten doel: “Het realiseren 
van waarheid, zoals dat in alle authentieke 
spirituele tradities wordt beoefend”.  

Voor deelname wordt een bijdrage van € 50,- per 
maand gevraagd. Alle Stiltij activiteiten staan open 
voor deelnemers. Deelname is mogelijk als 
beoefenaar en als begunstiger.

De Stiltij nieuwsbrief verschijnt maandelijks en 
wordt digitaal verspreid, of, op verzoek, per post. 
Abonneren op de nieuwsbrief kan via het 
secretariaat.

Secretariaat: 043 8519555 / 06 22627720
secretariaat@stiltij.nl   
(Lieke van Dun)

Website: http://www.stiltij.nl

Adressen: Buitenplek
Stiltij – centrum Moorveld
Heerenstraat 75, Moorveld

Dojo stadsplek
TopFit (dojo souterrain)
Fr. Romanusweg 60, Maastricht

stiltij is een stichting zonder winstoogmerk met anbi-status – kvk 14073156

bijdragen en schenkingen steunen ons werk – Triodos 390375721

      S T I L T I J    n i e u w s b r i e f  #  2 6      j u l i  2 0 1 0

http://www.stiltij.nl/
mailto:secretariaat@stiltij.nl

