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L o s l a t e n  

De maandkwestie wordt ge-

bruikt als ingang voor studie en 

onderzoek (elke donderdag 

van 19:30 u tot 21:30 u). 

Interessant materiaal (historisch 

of actueel) met betrekking tot 

de kwestie van de maand, is 

altijd welkom bij ad@stiltij.nl. 

Maandkwestie 

Bodhidharma, een Zen-leraar uit India die het onderricht naar China bracht, zei: 

"In de Dharma kan men wezenlijk niks tegenhouden, daarom beoefenen de wijzen vrijgevigheid.  

Zonder enige spijt in hun hart stellen zij hun lichaam beschikbaar, hun leven en hun bezittingen.  

Omdat hun de leegte van gever, object en ontvanger volledig duidelijk is, raken zij niet verstrikt in 

voorkeur en gehechtheid. Zodra zij zich gereinigd hebben van eigen aandoeningen helpen zij alle 

levende wezens belangeloos bij hun bevrijding. Op die manier beoefenen zij alle paramita's¹." 

Foster, N. en Shoemaker, J.: The roaring stream; a Zen new reader. Hopewell 1996, p. 5 

¹ De zes paramita's zijn kwaliteiten ("vervolmakingen") die de bodhisattva helpen om eigen en andermans bevrijding te realiseren: 

vrijgevigheid, beheersing, tolerantie, inzet, meditatie en wijsheid. 

door Ad van Dun 
Het werkterrein van de Wegbewandelaar is verdeeld 

in twee karakteristieke gebieden: gevoel (liefde) en 

verstand (wijsheid), elk met hun eigen belevingssmaak. 

Ons menselijk bestaan vormt een soort belevingsterrein (een veld)  

waar van alles te ontdekken is. Dat is wat we oefenen noemen, al is het 

niet zo eenvoudig in kaart te brengen. 

Maar we kunnen er een begin mee maken door een eenvoudige,  

universele indeling te hanteren: praktijk en visie.  

Die verdeling kun je ook gevoel en verstand noemen: roerloos gezeten 

in meditatie beleef je (voelen) wat je bent, en innerlijk en/of uiterlijk  

bewegend besef je (verstand) waarmee dat zo al te maken heeft. 

Omdat studie is verdeeld in de segmenten biografie en terminologie, 

kun je diezelfde aanpak ook op dit gebied hanteren, zodat je ook hier 

weer de keuze kunt maken die op dit moment het beste bij je past. 

Biografisch materiaal (leraren) behoort voonamelijk tot gevoel; 

terminologie (begrippen, onderricht) heeft eerder een verstandelijk 

karakter. Wat sluit aan bij mijn huidige situatie, wat vraagt om nader 

onderzoek? Neigt het naar gevoels- of naar verstandsmateriaal? 

Welke smaak wil ik graag proeven? 

Op deze manier kies je, traditioneler geformuleerd, tussen bestuderen 

van devotie (bhakti) en bestuderen van inzicht (jnana).  

Dit zijn de twee basisaspecten van alle spiritualiteit die de motor vormen 

achter al ons dagelijkse handelen: liefde en wijsheid. 

Dit functionele, praktisch bruikbare onderscheid tussen gevoel en 

verstand helpt je om een passende richting te bepalen in het zo 

uitgestrekte en ongrijpbare onderzoeksterrein van je eigen bestaan.  

Heb je eenmaal een geschikte ingang gevonden, dan werkt studie heel 

inspirerend en ondersteunend. En als uitbreiding van je 

inlevingsvermogen steeds waardevoller gaat voelen, zal dit in de 

toekomst niet snel veranderen. 

door Ad van Dun 

mailto:ad@stiltij.nl
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Het is net als met Google Earth: je ziet niet wat je 

ziet. Zodra je gaat inzoomen zie je dat het eerste 

beeld nogal ruw was, waar bij elke zoom weer hele werelden uit 

tevoorschijn komen. Fascinerend om steeds verder naar binnen te 

kunnen kijken en te ondervinden dat er op een speldeknopje nog een 

heel universum blijkt te passen. 

In de quantummechanica hebben geleerde mensen dit principe zwaar 

uitgemolken. Maar op zoek naar het allerkleinste deeltje, ontdekken zij 

niet alleen maar nóg kleinere deeltjes, maar zelfs compleet andere 

werelden die bestaan uit licht, en werelden die tegelijk bestaan en niet 

bestaan. Een opmerkelijke overeenkomst met de al eeuwenoude 

boeddhistische beschrijving van de stoffelijke en onstoffelijke wereld. 

Zelfs de parallelle universa die nu in de wetenschap worden 'vermoed', 

worden in de mahayana soetra's al uitgebreid beschreven. Niet als 

opmerkelijk fenomeen, maar zo'n beetje als alledaags decor waarin de 

boeddha's en bodhisattva's zich vrijelijk bewegen. Alleen de stervelingen 

zitten er vast in hun eigen wereldje... zich te vergapen en te verbazen, 

een beetje zoals de 21e-eeuwers met hun muis de aardbol van Google 

Earth in beweging zetten en zich God wanen. 

Dit alles om te verbeelden hoe ik het zoeken naar mijn levensritme 

ervaar. Dat blijkt almaar subtieler dan ik kan vermoeden. Van het ruwe 

schuiven in de balans werk/privé kom je terecht in het voelen hoe snel 

of langzaam je de dingen doet. Voelen: is dat natuurlijk of onnatuurlijk? 

Dan pas je je tempo aan, en kun je eindelijk gaan voelen hoe je 

lichaam om betere verzorging vraagt. Dus je verzorgt je, en gaat beter 

in je vel zitten. Voel je hoe je weer bergen kunt verzetten, maar dat is 

niet noodzakelijkerwijs wat je moet dóen – veel te ruw, niet ingezoomd. 

Met één muisklik zet je de boel zo weer kunstmatig in gang. Maar wil je 

swingen in je levensritme, laat je dan lichtjes tastend bewegen.  

door Birgitta Putters 

T i j - d ing e n 

Huishoudelijke 

mededelingen 

Vakantiewerk 

Als je het leuk vindt om tijdens 

de zomervakantie wat te 

komen klussen in Moorveld, dan 

ben je van harte welkom. 

Er moet o.a. geschilderd 

worden en de tuin kan een 

opknapbeurt gebruiken. 

Dagen en werktijden zijn uiterst 

flexibel. Goede verzorging is 

gegarandeerd. 

Stuur bij interesse ’n mailtje aan: 

secretariaat@stiltij.nl 

Dank aan allen die zo snel gereageerd hebben op 

het verzoek om aan te geven waar ze tijdens de 

zomer krijgskunst willen beoefenen. Gebaseerd op de 

reacties is besloten om de drie zaterdagtrainingen in 

Hasselt door te laten gaan! 

Voor de volledigheid: de data zijn 14, 21 en 28 juli. 

Elke training loopt van 10:00 tot 15:00 u. Tussen twaalf 

en één is het pauze zodat er rustig gegeten kan 

worden. Binnenkort zullen de krijgskunstdeelnemers 

per mail een overzicht ontvangen van wie zich heeft 

opgegeven, zodat onderlinge reisafspraken gemaakt 

kunnen worden. 

 

Introductiecursus meditatie 

Van 1 t/m  29 september 2012: 

5 zaterdagochtenden van 

10:00 - 12:00 uur. 

Meer info: 

http://www.stiltij.nl/meditatie/

praktisch/activiteiten/

introductiecursus  

mailto:secretariaat@stiltij.nl
http://www.stiltij.nl/meditatie/praktisch/activiteiten/introductiecursus
http://www.stiltij.nl/meditatie/praktisch/activiteiten/introductiecursus
http://www.stiltij.nl/meditatie/praktisch/activiteiten/introductiecursus
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Hoewel discipline vanuit karmisch perspectief niet zo'n populair aspect is en meer geassocieerd wordt met 

vrijheidsbeknotting, blijkt het een krachtig hulpmiddel op de Weg. En eenmaal toegelaten, blijkt discipline 

een heel liefdevol, verzorgend aspect te zijn. Maar om dat te ontdekken moest ik eerst echt 

'gedisciplineerd' worden, niet door iets of iemand, maar door het leven: de mist in gaan tot ik niets liever 

wilde dan volgen wat de bedoeling is. 
Lees hier de hele druppel   

Neus 

voor 

boeken  

 

Titels voor deze maand: 

Janwillem van de Wetering: 

De lege spiegel: € 10,- 

Na een korte studie in de filoso-

fie in Engeland vertrekt hij naar 

Japan waar hij, in een Boed-

dhistisch klooster, als leerling 

van een Zenmeester wordt 

aangenomen. Een samenspel 

tussen zenmeester en discipel 

verandert zijn levensinstelling. 

Swami Ramdas: 

God ervaren: € 12,50 

Dit is een verzameling gesprek-

ken die Ramdas met zijn vrien-

den voerde wanneer ze ‘s 

avonds om hem heen zaten. 

Vroeger was er voor Ramdas 

onderscheid tussen de wereld 

en God. Later was de wereld 

God voor hem. 

Praktische informatie 

Stuur bij interesse in een boek een 

mailtje naar remy@stiltij.nl met daar-

in de titel(s). 

Verdere details: nieuwsbrief # 42. 

Op de website staat een overzicht 

van alle reeds aangeboden boeken 

die nog beschikbaar zijn: neus voor 

boeken. 

 

Verdiepingsweekend meditatie in juni. Klik hier voor alle impressies 
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oefenen 

http://info.stiltij.nl/publiek/druppel/2012/18.pdf
mailto:remy@stiltij.nl
http://info.stiltij.nl/publiek/nieuwsbrief/2011/042.pdf
http://www.stiltij.nl/stiltij/diensten/neus-voor-boeken
http://www.stiltij.nl/stiltij/diensten/neus-voor-boeken
http://info.stiltij.nl/vervolg/meditatie/impressies/weekenden/
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Colofon 

Stiltij is een wis (wijsheidsplek) 

ter ondersteuning van  

verwerkelijking via  

lichaam, adem en geest. 

Je kunt deelnemen als 

instromer of als beoefenaar. 

Instromers wordt een bijdrage 

gevraagd van € 25,- p.m., 

beoefenaars € 50,-   

Wil je Stiltij ondersteunen als 

donateur, dan wordt jouw gift 

in dank aanvaard.  

Kijk voor alle details op 

www.stiltij.nl. 

De Stiltij nieuwsbrief verschijnt 

maandelijks en wordt digitaal 

verspreid of desgewenst per 

post. Abonneren op de 

nieuwsbrief kun je je via het 

secretariaat. 

 

Secretariaat:  

Heerenstraat 75,  

6237 NC Moorveld,  

Tel.: 043-8519555 

secretariaat@stiltij.nl 

www.stiltij.nl 

 

Stiltij is een stichting  

zonder winstoogmerk. 

Kvk 14073156 

Bijdragen en schenkingen 

steunen ons werk: 

Triodos 390375721 

Kopij volgende nieuwsbrief: 

Kopij (oproepen, mede-

delingen, tips, etc.) voor  

de nieuwsbrief van augustus  

inleveren vóór 20 juli. 

Platte tekst per mail naar 

landau@stiltij.nl. 

 

Het in 1996 verschenen boek "The roaring stream; 

a new Zen reader" is een goudmijn voor wie kennis 

wil maken met en zicht wil krijgen op de belangrijkste leraren uit de 

Zentraditie. 

De auteurs, Nelson Foster en Jack Shoemaker, "familie" van de onlangs 

overleden leraar Robert Aitken, hebben in deze uitgave 28 Chinese en 

18 Japanse leraren geportretteerd en ze zijn daarbij zeer zorgvuldig te 

werk gegaan. 

De bronnenlijst achterin is uitvoerig becommentarieerd, er is breed 

gebruik gemaakt van de gezaghebbende literatuur op dit gebied. 

Een verrassende bonus is de inbreng aan eigen vertalingen van Nelson 

Foster. Zijn versies van de klassieke Zenteksten - door grootheden als 

Bodhidharma, Sengcan, Yongjia, Shitou - zijn heel geslaagd, zowel naar 

vorm als naar inhoud. 

De auteurs hebben de resultaten van wetenschappelijk onderzoek 

meegenomen in hun toelichtingen. Zij schromen niet om de oude 

romantiek van tijdloze vrije jongens te relativeren en aan te vullen met 

nuchtere maatschappelijke factoren (politiek o.a.).  

De rol van vrouwen wordt, voorzover mogelijk, bewust benadrukt ter 

correctie van de historische verwaarlozing. 

Ook al is deze insteek soms wat erg ruim bemeten (bij een of twee 

opgenomen dichters vraag je je af hoe representatief zij zijn), de toon, 

opzet en inhoud van deze uitgave 

wordt op geen enkele manier 

daardoor benadeeld.  

Het wezenlijk transcendent karakter 

van het onderricht blijft goed 

voelbaar temidden van de 

individuele en maatschappelijke 

accenten - en dat is knap. 

De dharmische context, 

de biografische inspiratie, 

een integer respect voor deze 

oefenweg en een heldere, 

levendige schrijfstijl: 

al die kwaliteiten zijn in dit boek te 

vinden.  

Dit maakt het tot een moeilijk te 

voorkomen aanschaf. 

door Ad van Dun 

A monk asked: "Where are one's nostrils before one is born?" 

The master replied: "Where are one's nostrils áfter one has been born?" 

Nelson Foster and Jack Shoemaker:  The roaring  

stream; a new Zen reader. Hopewell 1996 

http://www.stiltij.nl/stiltij/informatie/deelname
mailto:secretariaat@stiltij.nl
http://www.stiltij.nl/
mailto:landau@stiltij.nl
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ma di wo do vr za zo 

      1 kennismaking 

meditatie 

2 3 4 kennismaking 

expressie 

5 6 kennismaking 

krijgskunst 

7 8 

9 sluiting dojo Bunde 

t/m 3 augustus 

10 11 12 13 14 krijgskunst 

Hasselt 

10:00 tot 15:00 u 

16 

16 17 18 19 20 21 krijgskunst 

Hasselt 

10:00 tot 15:00 u 

22 

23 24 25 26 27 28 krijgskunst 

Hasselt 

10:00 tot 15:00 u 

29 intensief 7:00 

- 16:00 

30 31      

Dag Discipline Tijd  

Ma Krijgskunst 20:45 - 22:30 

Di Meditatie 19:30 - 21:30 

Wo Expressie 19:30 - 21:30 

Do Studie 19:30 - 21:30 

Vrij Krijgskunst 19:30 - 21:30 

Za Praktijk 10:00 - 12:00 

Zo Meditatie 10:00 - 12:00 

Laatste zondag v/d maand intensieve training in drie blokken, 

open deelname: (1) 7:00 - 9:00  (2) 10:00 - 12:30  (3) 13:30 - 16:00 

Studie en beoefening: 

Heerenstraat 75, 6237 NC Moorveld 

Krijgskunst: 

Lindenlaan 69, 6241 BB Bunde 

(Gymzaal ‘De Koprol’) 


