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T o e p a s s e n  

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 

Studiemateriaal 

"Aldus, Ananda, heb ik de weg die onverstoorbaarheid bevordert 

gewezen, heb ik het oversteken van de vloed geleerd, heb ik de edele 

bevrijding geleerd.  

Wat door een mededogende leraar die het heil van zijn leerlingen zoekt, 

gedaan kan worden, dat heb ik uit mededogen voor jullie gedaan.  

Daar, Ananda, zijn voeten van bomen; daar zijn lege hutten!  

Mediteert, weest niet nalatig, opdat jullie later geen spijt zullen hebben." 

(HIER portretten van stronk-beoefenaars) 

De Breet en Janssen: De verzameling van middellange leerredes III. Rotterdam 2005, p. 77  

door Ad van Dun 

Eerst jezelf kennen 

"Ananda, ik zal jullie met mijn woorden steeds weer 

intomen, ik zal steeds weer druk op jullie uitoefenen. 

Wie uit het juiste hout is gesneden, die zal overeind blijven." ¹ 

Boeddha's kernboodschap was niet: "Wees goed voor de anderen", 

maar "Wees eerlijk naar jezelf". Dat vormde ook het vertrekpunt van zijn 

eigen innerlijke tocht en was de aanleiding van zijn "thuisverlaten".  

De vraag "Wie ben ik?" liet hem niet meer los, nadat hij gewekt was door 

wat hij de goddelijke boodschappers noemde: ziekte, ouderdom, dood. 

Hij luisterde naar het ene universeel menselijke hartsmotief: 

bewustwording, vervulling, ontwaken. Dit motief, bodhicitta, is het motief 

van alle ware beoefenaars, alle waarheidszoekers. 

Zelfonderzoek opent en verheldert ons op een natuurlijke, grondige 

manier. Gaandeweg wordt duidelijk dat er helemaal geen ik bestaat, 

geen wezenlijk houvast, geen doelen. Onze drie existentiële problemen - 

eenzaamheid, zinloosheid en sterfelijkheid - komen hiermee in een heel 

ander licht te staan. Het blijken vooral bevrijdende krachten, leerzame 

ervaringen die verband houden met wetmatigheden van leven: 

behoeftigheid, onbestendigheid en zelveloosheid (de trividya).  

Deze drie existentiële inzichten zijn aanduidingen voor de 

voorwaardelijke kant van ons bestaan en bieden daarmee een 

verlossende wijsheid, een betrouwbaar, definitief antwoord voor de 

serieuze vrager. Want je wordt je op deze manier bewust van de 

onvoorwaardelijke kant, de innerlijke aard van het leven. 

Zo verhelder je de karma-kant (het voorwaardelijke) en bevorder je de 

dharma-kant (onvoorwaardelijkheid). Geef je eenmaal vrij rumte aan 

het samenspel van deze twee domeinen - vorm en leegte, binnen en 

buiten - dan kun je genieten van de continue momentane schepping 

("the momentary flashing into existence") die we leven noemen en zal 

volheid, en niet behoefte, je betrokken doen voelen bij anderen. 

¹ De Breet en Janssen: De verzameling van middellange leerredes III. Rotterdam 2005, p. 213 

door Ad van Dun 

mailto:weblog@stiltij.nl
http://info.stiltij.nl/vervolg/meditatie/rol/
http://info.stiltij.nl/vervolg/onderricht/2011/drievoudige-werking.htm
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T i j - d ing e n 

Huishoudelijke 

mededelingen 

Verhuizing Marktplaats 

Iedereen die nog spullen in of 

om het huis heeft die weg 

mogen kan nu Ed Hopman 

benaderen om hen daarvan te 

bevrijden. Ed zal de spullen 

aanbieden op marktplaats en 

de opbrengsten komen ten 

goede aan Stiltij. 

Ed is te bereiken via 

ed.hopman@hetnet.nl 

Deze ‘rommelmarktaktie’ heeft 

sinds begin vorig jaar al bijna  

€ 500,- opgeleverd. 

Dank aan iedereen die aan dit 

resultaat heeft bijgedragen! 

 

Lezingen in Geleen,  

Beek en Sittard 

In november geeft Ad een 

drietal lezingen op 

verschillende locaties van 

Biblionova in het noorden van 

Zuid-Limburg: 

13 nov. - Geleen 

21 nov. -  Beek 

27 nov. - Sittard 

Kijk voor meer informatie op 

www.biblionova.nl of 

www.stiltij.nl 

Verdiepingsweekend krijgskunst 

in Hasselt op 13 en 14 oktober 

Dit wordt alweer het laatste verdiepingsweekend 

voor krijgskunst dit jaar; een unieke kans om je te 

laven aan de kracht van ‘zen in beweging’. 

7 oktober is de sluitingsdatum voor aanmelden. 

Een verdiepingsweekend is voor iedereen 

toegankelijk. 

Kosten: € 75,- 

Aanmelden: bel 043 - 8519 555 of mail naar  

secretariaat@stiltij.nl 

Boeddhistisch Dagblad neemt twee  

weblogartikelen op 

Onafhankelijk online nieuwsmagazine ‘Het Boeddhistisch Dagblad’ 

heeft in september twee artikelen opgenomen van Ad van Dun. 

In het eerste artikel zet Ad helder het verschil tussen therapie en 

spiritualiteit uiteen; in een artikel dat een week later verscheen beschrijft 

hij krijgskunst (aikido) als een vorm van spirituele oefening.  

Hieronder een tekstfragment uit het eerste artikel. 

“Echte wijsheid heeft het potentieel – en dus ook de bedoeling – 

om deze existentiële problemen te helpen oplossen.  

In alle spiritualiteit gaat het om blootleggen van ons menselijk 

potentieel aan liefde, wijsheid en vrede – helemaal los van hoe dat 

genoemd wordt of op welke manier dat gerealiseerd is: 'De Weg 

kent geen Noordelijke of Zuidelijke meesters' (Zenmeester Shitou).” 

Kijk op de website van Het Boeddhistisch Dagblad om beide artikelen 

geheel te kunnen lezen: http://boeddhistischdagblad.nl/?s=stiltij 

Vacature: kennis gezocht 

Vrijwilligers die weet hebben 

van pc-onderhoud, media-

ontwikkeling of die financiële 

expertise bezitten zijn heel 

welkom. Het bestuur kan 

ondersteuning bij de vele taken 

goed gebruiken. Contacteer 

a.ub. secretariaat@stiltij.nl 

mailto:ed.hopman@hetnet.nl
http://www.biblionova.nl
http://www.stiltij.nl
mailto:secretariaat@stiltij.nl
http://boeddhistischdagblad.nl/?s=stiltij
mailto:secretariaat@stiltij.nl
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Integratie  

Beginnen met oefenen is beginnen innerlijkheid, ofwel leven zelf, meer gezag te geven. Lange tijd verkeren 

we in de veronderstelling dat we gelukkig worden als we maar de juiste baan, partner, huis, reis of andere 

condities aan ons leven kunnen toevoegen. Wanneer je begint met zazen (meditatie) ga je steeds meer 

ervaren dat een gevoel van volheid en vrede veeleer heerst in momentane beleving, onafhankelijk van de 

condities, prettige of pijnlijke, waar je op dat moment in je leven mee te maken hebt. Je beseft dat je 

eigenlijk weinig nodig hebt als je opgaat in de beleving van je oefening. Lees hier de hele druppel   

Neus 

voor 

boeken  

 

Titels voor deze maand: 

David Chadwick: 

Kromme Komkommer: € 35,- 

Voor deze intieme en 

fascinerende biografie van 

Shunryu Suzuki put David 

Chadwick uit Suzuki's eigen 

woorden en de herinneringen 

van diens leerlingen, vrienden 

en familie. 

Sri Ramana Maharshi: 

Gesprekken: € 10,- 

Sri Ramana staat alom bekend 

als een van de grootste wijzen 

van India en is vermaard 

vanwege de kracht van zijn 

stille aanwezigheid, zijn zuivere 

leven en zijn compromisloze 

leer van Zelf-onderzoek. 

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. 

 

Column - Grown up 

Mijn moederrol hoeft nu eindelijk niet meer te zijn 

dan een rol. Altijd gedacht dat dat de vervulling 

van mijn leven was. Ja, ik weet het, het is raar, al denk ik dat ik niet de 

enige ben die er zo mee is omgegaan. Ik hoef maar op het schoolplein 

rond te kijken van onze levensbeschouwelijke school, met over het 

algemeen ouders die net wat verder kijken dan het natje en droogje – 

maar die meestal niet ver genoeg durven kijken.  

Arme kindertjes, wat een last heb ik op hun schouders gelegd. 

Thuisgekomen van de retraite hebben we natuurlijk flink geknuffeld. 

Hèhè, een mens; zoiets moet het gevoel geweest zijn over en weer, 

want dit waren échte knuffels. Ook vertelden we elkaar hoeveel we 

elkaar gemist hadden: “Toen je net weg was en toen je bijna terug 

kwam, toen heb ik je wel even gemist.” - “Ja, ik heb jou ook wel gemist. 

Maar je weet, je wordt toch wel groot, met of zonder mij.” 

Dat gaf herkenning. En, voegde de wijze van ons twee eraan toe:  

“Het komt ook altijd goed.” Toen vertelde hij het volgende verhaal. 

Er was een kindje in een ver land, die had geen vader en moeder meer, 

en hij leefde op een vuilnisbelt. Een ander kindje duwde hem op een 

dag zodanig, dat hij in een brandende hoop afval viel. Hij werd gered 

door een meneer die hem bij zich in huis nam.  

Zijn verbrande rug werd goed verzorgd en hij ging naar school.  

Toen hij wat groter was, ging hij zich inzetten voor de weeskinderen op 

de vuilnisbelt en zorgde dat zij een beter leven konden opbouwen.  

Voor zijn werk kreeg hij zelfs een onderscheiding. 

Dit scenario begon rampzaliger dan ik in mijn donkerste fantasieën had 

durven toelaten, wanneer ik dacht aan hoe het hen zou vergaan als ik 

ze zou loslaten. Maar deze jongen in mijn armen durfde dat kind als 

voorbeeld te nemen en dat vervulde hem met vertrouwen. 

Heeft ie me alweer geholpen – geen spoortje twijfel komt me plagen. 

door Birgitta Putters 

http://info.stiltij.nl/publiek/druppel/2012/21.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 

begunstiger, dan wordt jouw 

bijdrage in dank aanvaard.  

Kijk voor alle details op 

www.stiltij.nl/deelnemen. 

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 november  

inleveren vóór 18 oktober. 

Platte tekst per mail naar 

landau@stiltij.nl. 

 

Retraiteweek september in Moorveld 

Meer beeld- en 

tekstimpressies 

van retraiteweek 

HIER (weblog). 

http://www.stiltij.nl/stiltij/informatie/deelnemen
mailto:secretariaat@stiltij.nl
http://www.stiltij.nl/
mailto:landau@stiltij.nl
http://info.stiltij.nl/vervolg/meditatie/impressies/retraites/
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AGENDA - oktober 

ma di wo do vr za zo 

1 2 3 kennismaking 

expressie 

4 5 kennismaking 

krijgskunst 

6 7 kennismaking 

meditatie 

8 9 10 11 12 13 verdiepings-

weekend krijgs-

kunst 

14 verdiepings-

weekend krijgs-

kunst 

15 16 17 18 19 20 21 

22 23 24 25 26 27 28 intensief 

7:00 - 15:00 

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’) 


