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Z e k e r h e i d  

De maandkwestie wordt 

gebruikt als ingang voor studie 

en onderzoek (elke donderdag 

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

Relevant materiaal (historisch of 

actueel) en eigen inbreng zijn 

welkom voor het weblog: 

weblog@stiltij.nl. 

maandkwestie 

De Weg heeft geen zijwegen; wie dit pad bewandelt is alleen en 

gevaarlijk [voor wie houvast zoekt]. De waarheid is niet te vinden in wat 

je kunt zien of horen; woorden en gedachten zijn er ver van verwijderd.  

Als je door het woud van doorns heen kunt dringen en de knopen van 

boeddhaschap en stamhouderschap kunt losmaken, bereik je het land 

van innerlijke vrede, waar alle goden je vergeefs proberen bloemen 

aan te reiken, waar buitenstaanders vergeefs zoeken naar een poort 

om door te spioneren. Dan werk je dag in dag uit, zonder ooit te werken; 

je praat de hele dag zonder een woord te spreken. 

Zenmeester Yuanwu, in: Cleary T., Cleary, J.C.: The blue cliff record. Boston 1992, p. 104  

door Ad van Dun 
Zaterdag 25 augustus houden we open huis voor iedereen die kennis wil 

maken met het centrum en haar beoefenaars. Bezoekers kunnen 

proeven van de sfeer en zich te goed doen aan een hapje en een 

drankje. Alle informatie over de lopende activiteiten zal beschikbaar zijn. 

Zaterdag 1 september start een nieuwe introductiecursus meditatie, 

gedurende vijf zaterdagochtenden van 10:00 - 12:00 uur.  

De introductiecursus nodigt mensen uit om oude aannames los te laten 

en hun mens-zijn opnieuw tegen het licht te houden. 

 

Na het succes van 

de cursus eerder dit 

jaar zullen er ook in 

2013 twee 

introductiecursussen 

plaatsvinden. 

 

Onder deze link  

vind je meer 

informatie over de 

introductiecursus 

meditatie.  

 

Klik HIER voor de  

pdf-versie van de 

Open huis flyer  

met alle details. 

mailto:weblog@stiltij.nl
http://www.stiltij.nl/meditatie/praktisch/activiteiten/introductiecursus
http://info.stiltij.nl/publiek/activiteiten/12-06-19-flyer-open-huis.pdf
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Voorzitter zoekt laptop 

Onlangs heeft de laptop van 

onze voorzitter Birgitta de geest 

gegeven. Omdat deze on-

ontbeerlijk is voor het uitvoeren 

van haar bestuurlijke en redac-

tionele werkzaamheden, en de 

financiële middelen van Stiltij 

beperkt zijn, doen we via deze 

weg een oproep. Zij zoekt een 

laptop die conform heden-

daagse sys-

teemeisen 

nog goed 

dienst kan 

doen.  2 Gb 

werkgeheugen en 15 inch 

beeldscherm is gewenst. Tips 

zijn welkom bij: birgitta@stiltij.nl 

T i j - d ing e n 

Huishoudelijke 

mededelingen 

Rubriek weblog 

In de weblogsektie "Stiltij" is een 

vaste rubriek "Kwesties" 

gemaakt voor reakties op de 

maandkwestie (zie pag. 1). 

HIER een eerste reaktie.  

Kopij wordt beoordeeld en 

zonodig geredigeerd; sturen 

naar weblog@stiltij.nl. 

 

Stiltij dankt haar bestaan mede aan de tientallen 

mensen die min of meer anoniem een vaste bijdrage 

leveren in de vorm van maandelijkse contributie. Dit maakt het mogelijk 

dat deze wijsheidsplek zich al jarenlang onafgebroken in visie en praktijk 

kan wijden aan het realiseren van menselijk potentieel. 

Reden voor dankbaarheid, maar tegelijkertijd ook een bevestiging van 

de kracht die de oefenweg herbergt. Het is in alle spirituele tradities een 

vast gegeven dat het ondersteunen van beoefenaars, in welke vorm 

dan ook, verdienstelijk werkt voor de schenker. 

Nu heeft elke weldoener wel een eigen connectie met Stiltij. Hier spelen 

subtiele motieven want het is godsonmogelijk om alle vormen die deze 

connectie aanneemt te verklaren.  

De een komt via het proeven van een of meer trainingen, de ander na 

een persoonlijk gesprek; vaak blijkt zelfs na periodes van onderbreking 

zo'n connectie nog levensvatbaar. Nieuwe mensen herkennen zich ook 

in de zojuist gevonden website of worden geïnspireerd door het 

enthousiasme van een vriend(in) of kennis die zich met spiritualiteit 

bezighoudt. 

Hoe het ook zij, het is mooi om te zien hoe kernachtig een minuscule 

maar positieve ervaring met innerlijke kwaliteit ons kan raken, ons tot 

concrete betrokkenheid en actie brengt. 

Er zijn vele redenen die ertoe leiden dat je je energie en middelen wilt 

besteden aan innerlijke groei en wijsheid. Maar goed beschouwd 

verschilt de aard ervan niet zoveel. 

Belangstellende, begunstiger, deelnemer: ieder kent uit ervaring de 

pijnlijke werking van blindheid, het onbevredigend gevoel van 

behoeftige onrust.  

Uiteindelijk zwemmen we allemaal in de grote, liefdevolle oceaan van 

bewustwording, of we nu wrakhout ontmoeten, gevaarlijke zeedieren of 

behulpzame schippers. 

In welke vorm je de Dharma ook aangaat of ondersteunt, het onderricht 

leert ons dat deze gerichtheid altijd het lijden vermindert en geluk 

bevordert. Jouw oprechte, in daden omgezette intentie vormt een 

heilzame verbinding met innerlijkheid. Daarmee bescherm je, louter je 

en versterk je je eigen en andermans geestelijke groei. 

Waar je je ook bevindt en 

in welke staat je ook verkeert, 

moge Boeddha's inzicht ook 

op jouw leven van 

toepassing zijn: 

"De Weg is goed aan het 

begin, goed in het midden 

en goed aan het eind." 

 

door Ad van Dun 

Trainingen krijgskunst: start 3 

aug.; gewijzigde begintijd; 

kennismaking week later 

Let op: het nieuwe seizoen van 

de dojo in Bunde begint pas op 

maandag 6 augustus (dus 

vrijdag 3 aug. geen training.  

Bovendien is de begintijd van 

de maandagtraining gewijzigd: 

we starten om 19:30 uur (was 

20:45 uur). De kennismakings-

training verschuift deze maand 

naar vrijdag 10 augustus. 

mailto:birgitta@stiltij.nl
http://www.stiltij.nl/weblog/weblog/stiltij/kwesties/kwestie-loslaten
mailto:weblog@stiltij.nl
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Gezeten aan de Semois – doorgaans een klein, 

pittoresk riviertje aan de zuidgrens van de 

Belgische Ardennen; nu echter een woest kolkende stroom na 

dagenlange zware regenval – doe ik, genietend van de zon die door 

een klein stukje blauw kiert, even mijn ogen dicht. 

Het permanente uitzicht op groen en water maakt de modderpoel in de 

tent meer dan goed. Gespikkelde en bontgekleurde vogeltjes keuren 

het ontbijt, 's avonds laat de bever zich een stukje meedrijven op de 

stroom en doet de wasbeer zijn ronde. 

De verstilde grilligheid van het gebied kroop direct onder mijn huid. Alles 

wás er eenvoudig en ik ging er in op. 

In het behaaglijk achteroverleunen waant de geest zich onaantastbaar, 

terwijl sluipenderwijs het waarnemen vervormt. Rinzai zegt: “Wanneer 

hartstochten opwellen, wordt de wijsheid verbroken, en het lichaam 

maakt zich los van de veranderende beelden. Dit is de oorzaak van het 

verhuizen naar de drie Werelden [van begeerte, vorm en vormloosheid] 

en het daaraan verbonden lijden.”¹ 

Een simpele verzuchting 'wat is het hier toch mooi', maakt al duidelijk 

hoe de omgeving naar binnen gezogen wordt via de poorten van de 

zintuigen, alsof de ingang van het paradijs langs die weg hervonden zal 

worden. 

De beklimming van de steile helling waarlangs ik mijn zoons als hazen 

heb zien verdwijnen, geeft een idee wat vele avonturiers vermoedelijk 

najagen. Voor zolang als het duurt, bestaat er geen twijfel over ik of de 

berg (of het ravijn, of de golf, of de jungle...) en maak ik me zelfs niet 

meer druk om het paradijs. 

Het volbracht avontuur doet verzuchten 'dat was mooi...' en de 

betovering is verbroken, de honger niet gestild. Als je niet oppast haast 

je je weer op weg om je hart op te halen aan het volgende avontuur... 

¹ Irmgard Schloegel: Zen leer van Rinzai (vert.). Katwijk aan Zee 1979, p. 33 

door Birgitta Putters 

Zien, horen, geuren en smaken ervaren, het lijf voelen en denken is pure levenskracht. 

Er hoeft geen actie uit voort te komen. 

Ik hoef niet te kijken, luisteren, proeven. Ik hoef het lichaam niet te beoordelen en  

een opkomende gedachte hoeft niet tot overwegingen te leiden. 
Lees hier de hele druppel   

Neus 

voor 

boeken  

 

Titels voor deze maand: 

Shunryu Suzuki: 

Jullie zijn allemaal verlicht tot je 

je mond opendoet: € 11,- 

Uit de serie ‘Tijdloze Klassiekers’ 

is dit een bloemlezing van 

uitspraken van Suzuki Roshi,  

na diens dood verzameld door 

David Chadwick. 

A. Westbrook en O. Ratti: 

Aikido en haar dynamische 

werking: € 45,- 

Dit boek bevat de meest 

uitgebreide beschrijving van 

Aikido, ondersteund door ruim 

1200 illustraties. Het is de 

Nederlandse versie, vertaald 

door Miriam Mennens en Ad 

van Dun. 

Praktische informatie 

Stuur bij interesse in een boek een 

mailtje naar remy@stiltij.nl met 

daarin de titel(s). Vermeld of je het 

boek wilt ophalen bij Stiltij in 

Moorveld of dat het moet worden 

opgestuurd. 

Verdere details: nieuwsbrief # 42. 

Op de website staat een overzicht 

van alle reeds aangeboden boeken 

die nog beschikbaar zijn: neus voor 

boeken. 

 

http://info.stiltij.nl/publiek/druppel/2012/19.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
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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 de 

website of 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 september  

inleveren vóór 20 augustus. 

Platte tekst per mail naar 

landau@stiltij.nl. 

 

De zomertrainingen krijgskunst in 

Hasselt zijn een uitstekende 

vervanging geweest tijdens de 

vakantiesluiting van de dojo in Bunde, 

mede vanwege de extra lange 

trainingstijden. We gaan kijken of 

deze formule (ochtend- en 

middagtraining)aanvullend kan 

worden opgenomen in het reguliere 

programma (maandelijks). 

Meer beeld- en 

tekstimpressies van 

de zomertrainingen 

vind je HIER  

op het weblog. 

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

  1 kennismaking 

expressie 

2 3  4 5 kennismaking 

meditatie 

6 start nieuw 

seizoen dojo 

Bunde: 19:30 u.! 

7 8  9 10 kennismaking 

krijgskunst 

11 12 

13 14 15 16 17 18 19 

20 21 22 23 24 25 Open huis 

13:00 - 17:00 

 

26 intensief  

7:00 - 15:00 

27 28 29 30 31   

Dag Discipline Tijd  

Ma Krijgskunst 19:30 - 21:30 

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 - 12:00  (3) 13:00 - 15:00 

Studie en beoefening: 

Heerenstraat 75, 6237 NC Moorveld 

Krijgskunst: 

Lindenlaan 69, 6241 BB Bunde 

(Gymzaal ‘De Koprol’) 


