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O n 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 

In de leegte is er geen vorm gevoel denken wens of besef. 

Er is geen oog oor neus tong lijf of brein, 

geen kleur toon geur smaak aanraking of voorwerp; 

ook geen zicht noch blikveld of bewustzijn, geen onwetendheid 

noch einde aan onwetendheid, geen ouderdom of dood. 

Er is geen lijden en geen aanleiding tot lijden; 

ook geen einde aan het lijden en geen pad. 

Men kan hier inzicht niet verwerven of verzaken. 

Fragment uit de Hart-soetra. De hele tekst is te vinden op www.stiltij.nl 

door Ad van Dun 

Zaterdag 25 augustus hield Stiltij haar jaarlijks open huis. Hoewel de dag 

regenachtig begon, brak stipt om 13:00 uur de zon door en scheen de 

rest van de dag. Er was behoorlijk wat aanloop van belangstellenden. 

Wat vooral opviel was dat de mensen naar het open huis waren 

gekomen om zich bewust te laten informeren over het Stiltij-aanbod en 

de introductiecursus. De introductiecursus (start 1 september) in 

combinatie met het open huis was aangekondigd via publiciteit in een 

straal van 30 km rond Moorveld. 

Dankzij de inzet van beoefenaars hebben we iedereen deze dag 

uitvoerig te woord kunnen staan en heerste er een prettige, informele 

sfeer. 's Avonds waren er voor de deelnemers kleurrijke hapjes 

zelfgemaakt eten ter afsluiting van een geslaagde dag. 

HIER alle foto’s van de open dag 

mailto:weblog@stiltij.nl
http://www.stiltij.nl/meditatie/verdieping/visie/boeddhistische-soetras/hart-soetra
http://info.stiltij.nl/vervolg/stiltij/activiteiten/
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T i j - d ing e n 

Huishoudelijke 

mededelingen 

Kleding in de zendo 

We verzoeken deelnemers om 

ook in de zomermaanden 

kousen te dragen in de 

oefenruimte. 

Dit werkt rustiger en voorkomt 

tegelijkertijd beschadiging van 

de mat (nagellak). 

 

Retraite 17 - 21 september 

Klik op deze link voor een 

omschrijving van de 

aanstaande retraiteweek. 

Er zijn nog enkele plaatsen 

beschikbaar. Ook voor de 

oefenperiode kunnen mensen 

zich nog inschrijven. 

 

Trainingen in retraiteweek 

Tijdens de retraite  

zal de training 

krijgskunst op 

maandag en vrijdag 

gewoon doorgaan.  

De reguliere 

trainingen van di. 18 

t/m do. 20 sept. 

komen te vervallen. 

Sproeinevel-oefening 

Er blijkt een onregelmatigheid 

te zijn geslopen in de weergave 

van de vier richtingen:  

vreugde en mededogen 

moeten van positie wisselen.  

Dit is inmiddels aangepast in 

het betreffende weglogartikel. 

Zie de link hieronder: 

http://www.stiltij.nl/weblog/

weblog/stiltij/onderricht/2012/

sproeinevel-oefening 

Als je begint met Zen-beoefening zul je vooral 

getroffen worden door de directe toon, de 

rigoureuze insteek en de onvoorwaardelijke houding die spreekt uit het 

onderricht (koanverzamelingen bijv.) en uit de biografieën van leraren 

(met name de oude Chinese vrijbuiters). 

De Mahayanasfeer, waartoe ook Zen behoort, 

heeft een absoluut, transcendent karakter. 

Er opereren allerlei boeddha's en bodhisattva's 

en het onderricht accentueert vaak zintuig-

overschrijdend materiaal: de geest is "leegte", 

"bloemkool", "niets bijzonders" of ook "schatkamer 

van het Dharma-oog". 

Enigszins anders qua toon en benadering  

- maar bedenk: "Onze oefening is de praktijk van 

Hinayana in de geest van Mahayana"¹ - voelt  

het Hinayana-onderricht uit de Pali-soetra's  

van de Theravadaschool.  

Hier spreekt de historische Boeddha, Shakyamuni Gautama, nuchter  en 

herkenbaar over leeraspecten van de Weg: één werkelijkheid, twee 

staten, drie inzichten, vier waarheden, vijf geledingen, zes 

vervolmakingen, zeven verlichtingsfactoren, achtvoudig pad - alles 

komt volkomen helder, eenvoudig en consequent aan bod. 

Het is een voorrecht om in het gezelschap te kunnen verkeren van 

oprechte, toegewijde zoekers die nooit genoeg krijgen van de rijkdom 

die Boeddha's onderricht levert. Je voelt je ter plekke aanwezig als de 

volgende bezoeker verschijnt en zich na afloop van het gesprek 

opgelucht geholpen voelt door de onloochenbare blijken van wijsheid 

en liefde die Boeddha's woorden zijn. 

Mocht je menen dat het absolute karakter er in deze soetra's enigszins 

bij inschiet of dat er ruimte wordt gelaten voor oordeelsvorming, 

wereldlijke condities of persoonlijke voorkeuren: vergeet het maar. 

Net als in het klassieke Zen-onderricht zindert in deze leerredes door álles 

heen het grondmotief van alle oefenen: bevrijding.  

Concessies zoek je hier vergeefs, integendeel, het wemelt er van 

verwijzingen naar de absolute aard van ons bestaan: "het doodloze 

realiseren", "de andere oever bereiken", "er is het onvoorwaardelijke", 

"de wereld loslaten", "een zelf bestaat niet". 

Lees bijvoorbeeld de Middellange leerredes, deel III,² en laaf je aan al 

het goede dat er te vinden is.  

¹ Shunryu Suzuki: Zen-mind, beginner's mind. New York, 1970, p. 90 

² Breet, Jan de; Janssen, Rob: Majjhima Nikaya; de middellange leerredes (3 delen), 

uitgegeven bij Asoka (www.asoka.nl).  Alle leerredes samen vormen 6 delen. 

Elk van de zes boeken is te lezen als een op zichzelf staande verzameling teksten en de 

verzorging en vertaling zijn allemaal van eenzelfde indrukwekkend niveau. 

door Ad van Dun 

http://www.stiltij.nl/meditatie/praktisch/activiteiten/retraiteweek
http://www.stiltij.nl/meditatie/praktisch/activiteiten/oefenperiode
http://www.stiltij.nl/weblog/weblog/stiltij/onderricht/2012/sproeinevel-oefening
http://www.stiltij.nl/weblog/weblog/stiltij/onderricht/2012/sproeinevel-oefening
http://www.stiltij.nl/weblog/weblog/stiltij/onderricht/2012/sproeinevel-oefening
https://www.milinda-uitgevers.nl/asoka/actueel
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Om goed te kunnen spreken moet ik eerst goed leren luisteren: luisteren naar hoe mijn hart tikt, daarmee 

bedoel ik, naar wat het mij vertelt. Pas wanneer ik echt in staat ben om te luisteren naar zijn boodschap en 

deze kan doorgronden heb ik enig recht van spreken. 

Lees hier de hele druppel   

Neus 

voor 

boeken  

 

Titels voor deze maand: 

Sri Munagala Venkataramiah: 

Talks with Sri Ramana 

Maharshi: € 17,50 

De gesprekken in dit bijzondere 

boek gaan over de 

beslommeringen van het 

dagelijks leven tot het ervaren 

van onmiddellijke zelfrealisatie. 

Thomas Byrom: 

De Dhammapada: € 15,- 

Uit de serie ‘Tijdloze klassiekers’ 

is dit een bundel korte 

gedichten in het Pali waarin de 

eenvoud en de lyriek van de 

orginele leringen van Boeddha 

behouden zijn gebleven. 

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. 

 

De krant is bij ons al lang de deur uit – ik bescherm 

mezelf graag tegen neurotisch gelees en 

misplaatste betrokkenheid bij de wereld. Ik lees nog wel De Groene 

Amsterdammer die zo open-minded is dat ik artikelen soms twee keer 

moet lezen omdat de schrijver die mijn wereldbeeld meestal zo lekker 

bevestigt ineens veel ruimer blijkt te kijken dan ik. 

Zo kan het gebeuren dat ik voor de tweede keer in korte tijd een artikel 

van een Vaticaanwatcher lees, waarin dit keer aartsbisschop Rino 

Fisichella zijn visie en motivatie mag ontvouwen. Hij heeft van de paus 

himself opdracht gekregen om het Westen te gaan herkerstenen.  

Het begint goed: deze man ziet dat we niet goed weten wat liefde is en 

dat we de leegte proberen te vullen. Hij ziet dat we niet toekomen aan 

levensvragen die dieper gaan dan wat we morgen aan moeten trekken 

of welk mobieltje we moeten nemen. Hij zegt dat we ons wenden tot 

het mysterie omdat de ratio te zwak is. 

Als de interviewer hem de populariteit van de Dalai Lama in het Westen 

voorhoudt waaraan de paus niet kan tippen verklaart hij dat als volgt: 

“De mensen hoeven van de Dalai Lama niets te veranderen, ze kunnen 

alles behouden en hoeven enkel maar elke dag een moment van 

reflectie in te bouwen.” Dan zegt hij: “Ons geloof is veel radicaler. Om 

Jezus te volgen moet je alles achter je laten.” 

Na enig blazen en piepen - "Wat?! Dit geloof je toch niet? Is hij dan zo 

slecht op de hoogte?"- schiet me de regel van Shitou’s “Harmonie van 

eenheid en onderscheid” te binnen: “De Weg kent geen noordelijke of 

zuidelijke meesters.”  

Rinzai-meesters die scholden op de ‘dooie stronken’ van de Soto-school 

verwezen evengoed leerlingen door naar diezelfde school. Het waren 

vaak de volgelingen die de verschillen bleven benadrukken. 

Blijft toch nog de vraag waar ik Fisichella onder moet scharen: is hij de 

zich profilerende druktemaker met een dieper besef van eenheid of 

toch meer de blinde volgeling die iets hoog heeft te houden? 

door Birgitta Putters 

http://info.stiltij.nl/publiek/druppel/2012/20.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 oktober  

inleveren vóór 20 september. 

Platte tekst per mail naar 

landau@stiltij.nl. 

 

Sinds een paar maanden verblijf ik regelmatig 

twee dagen als gast in het appartement bij Stiltij in 

Moorveld. Het is afgelopen februari geweest dat ik heb besloten om 

deelnemer bij Stiltij te worden. Ik voelde dat ik er nu ook echt werk van 

moest gaan maken. Omzwervingen genoeg, en lijden ten volle ervaren. 

Wetende dat ik in mijn dagelijkse leven nog onvoldoende inbedding 

van bewustwording kan realiseren, vond ik het verblijf in een rustige, 

spirituele leerplek een welkome aanvulling. 

Ondanks deze mooie drijfveren en motivatie blijkt het in de praktijk toch 

weerbarstiger. Elke keer als ik met de auto of fiets richting Moorveld 

vertrek, voel ik weerstand en spanning. Genoeg reden om niet te gaan 

en genoeg dingen die ik thuis nog ‘moet’ doen. Net alsof ik me van een 

wereld moet losrukken waarin ik helemaal verstrengeld zit, of die me 

misschien toch nog te lief is.  

Zelfs bij het aanbellen aan de deur bij Stiltij is mijn onrustige geest nog 

aan het zoeken naar vluchtmogelijkheden. Maar als dan de deur open 

gaat, ik welkom word geheten, mijn spulletjes naar boven breng, komt 

er een gevoel van op de juiste plek zijn, een beetje thuiskomen.  

Mijn innerlijk verlangen om iedere keer weer te komen bevat meer 

kracht dan al mijn hersenspinsels. Hier zijn, dat is de bedoeling. 

Maar natuurlijk is mijn onrustige geest daarmee niet lang bedaard, want 

kort na aankomst blijft hij aandringen: wat gaan we nu eens doen? 

Lekker wandelen? Kom op naar buiten, het is lekker weer, zonde om hier 

binnen te blijven zitten. Hup actie! En ja hoor daar ging ik dan.  

Uren lopen, mijn zintuigen lekker verwennend, op zoek naar een mooi 

plekje in de natuur. Maar helaas, alle energie ten spijt, geen gelukzalig 

moment. Verdorie, heeft ie (ego) me toch weer te pakken gehad. 

Nu voel ik steeds meer rust in die dagen bij Stiltij. Telkens komend van 

een stormachtige zee, krampachtig proberend het schip toch een 

bepaalde richting uit te sturen, lukt het me bij het verblijf steeds beter 

om me op de golven te laten deinen. Mijn anker uit te gooien naar de 

bodem van de diepe oceaan. Daar waar het vredig en stil is. Daar waar 

de storm geen invloed heeft. Stiltij als ankerplek. 

Ik laat me onderdompelen en raken door het onderricht en het 

voorhanden zijnde studiemateriaal. 

Er is alle tijd en rust om te reflecteren, om me bewust te worden van mijn 

kleinerend ego-geschreeuw en van mijn blindheid. Ik mediteer, wandel 

zonder doel, en luister muziek. En soms, soms doe ik zelfs niets. 

Een paar dagen bij Stiltij verblijven, zorgt ervoor dat ik geankerd ben.  

En ik weet, dat ik weer opnieuw naar het onrustige wateroppervlak 

gezogen zal worden en op drift raak. Dat ik weer zal grijpen naar het 

stuur om het schip angstvallig een andere richting op te manoeuvreren. 

Maar ik weet nu dat dat niet erg is, ik heb vertrouwen, ik ben op weg. 

door Yvonne Stamps 

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 start introduc-

tiecursus 

2 kennismaking 

meditatie 

3 4 5 kennismaking 

expressie 

6 7 kennismaking 

krijgskunst 

8 introductie-

cursus 

9 

10 11 12 13 14 15 introductie-

cursus 

16 

17 retraite  18 retraite  19 retraite  20 retraite  21 retraite  22 introductie-

cursus 

23 

24 25 26 27 28 29 introductie-

cursus (slot) 

30 intensief 

7:00 - 15:00 

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’) 


