
Hartezang 

"Zo werkt de pure, subtiele samadhi  

die moeilijk te vatten is en moeilijk te belichamen." ¹ 

Zenbeoefenaars zijn als een inspirerende, uitnodigende groep muzikan-

ten, een swingend geheel van vaardige zangers en instrumentalisten die 

allen bewogen worden door eenzelfde universele stijl en sfeer.  

De basisvaardigheid van alle bandleden bestaat uit het beheersen van 

de grondtoon: het horen, het waarderen en het voortbrengen van de 

éne, verfijnde, nauwelijks hoorbare grondtoon.  

Deze eenheidszang - ook wel leegte of dharma genoemd - zorgt voor 

de diepe beleving en zeggingskracht van de muziek en voor een 

organische samenhang tussen instrumenten en bespelers. 

Zodra je de grondtoon beheerst kies je een of meerdere instrumenten 

om de muziek mee uit te drukken: lichaam, adem, taal, gevoel, werk, 

beweging, keuzes, creativiteit etc. Door alle dagelijkse instrumentarium 

heen zal de grondtoon steeds hoorbaar blijven. 

Ontelbare hartsliederen speel je - nu eens uitbundig, dan weer bedrukt, 

stevig of zacht, verheven of vluchtig. Maar steeds in eenzelfde directe 

geest, met eenzelfde levendige betrokkenheid en enthousiasme en met 

een diepe, onlesbare liefde voor het muzikant-zijn. 

Hoe meer je je schoolt in deze wismuziek, hoe krachtiger je bijdraagt, in 

cadans en frequentie, of via verrassende improvisaties.  

Uiteindelijk zullen we continu expressie zijn. Bodhisattva's hoeven elkaar 

niet eens lijflijk te zien, ze zullen altijd haarfijn in harmonie klinken.  

Wie dit herkent zal het verlangen voelen om zelf ook vrij stem te geven 

aan het hart. Zo verslavend werkt de samadhi van de grondtoon. 

Besef en voel de wonderlijke werking van een leven, groter dan jijzelf. 

Laat je erdoor bewegen, van binnen naar buiten.  Leun erop, verdwijn 

erin, steeds ruimer, lichter, direkter. Hoe meer je dit belichaamt, hoe 

feestelijker alle muziek gevierd zal worden. 

1. Dogen Zenji, in Shobogenzo-hoofdstuk "Dharma-bloesems wentelen dharma-bloesems"  

(Tanahashi, Kazuaki (ed.): Treasury of the true Dharma eye; . Boston 2010, p. 180) 
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W a a r d i g 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 

Studiemateriaal 

Tijdens de toespraak van zenmeester Bankei riep een kritische abt van 

een ander klooster achter in de zaal: "Iedereen hier luistert en gelooft u. 

Maar wat doet u als iemand als ik uw onderricht niet aanvaardt?!" 

Bankei bracht zijn waaier omhoog en zei: "Kom naar voren."  

De abt kwam voor het spreekgestoelte staan.  De meester zei: 

"Kom nog een klein beetje dichterbij." De abt schoof nog wat dichterbij. 

Bankei zei: "U aanvaardt mijn woorden wonderwel." 

Haskel, Peter: Bankei Zen; translations from the rec ord of Bankei. New York 1984, p. 112. 

mailto:weblog@stiltij.nl
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T i j - d ing e n 

Huishoudelijke 

mededelingen 

Trainingen tijdens de 

eindejaarswake 

De eindejaarswake loopt van 

woensdag 26 december tot en 

met zondag 30 december. 

‘s Avonds en op zondag 

houden we gewoon de vaste 

tijden van het reguliere 

programma aan, dat wil 

zeggen: 19:30 -  21:30 uur. 

Kijk voor de overige tijden van 

de eindejaarswake verderop in 

deze nieuwsbrief of op de site 

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

praktisch/activiteiten/

eindejaarswake 

Zondag 30 december is een 

intensieve zondag; de tijden 

daarvoor blijven ook hetzelfde: 

  7:00 -   9:00 uur 

10:00 - 12:00 uur 

13:00 - 15:00 uur 

Het eind van deze training is 

tevens het einde van de wake. 

 

Column - Wereldse wetten 

Uit een analyse van de website Open 

Boeddhisme (openboeddhisme.nl) blijkt dat de 

vele boeddhistische sangha's of gemeenschappen die in Nederland 

actief zijn alle hun eigen organisatievorm en verdienmodel hebben.  

Er is dan ook een hele waaier aan vormen ontstaan en iedere 

organisatie verdient op eigen wijze het geld dat nodig is om het 

onderricht te kunnen doorgeven. Enerzijds is dat logisch, want de vorm 

weerspiegelt je visie en is daarmee secundair. Maar je kunt redelijkerwijs 

vermoeden dat de gemeenschappen meer overeenkomsten in hun 

visie hebben dan verschillen. De verscheidenheid aan vormen 

weerspiegelt dus mogelijk nog iets anders: het is een uitdrukking van de 

onduidelijke relatie met de institutionele wereld. 

Je kunt niet zomaar een vorm aannemen, voelen dat je lekker draait, 

dat het klopt van binnen naar buiten, en dat als een gegeven 

presenteren. Je bent niet geïsoleerd van je omgeving. Waar houd je op 

en waar begint je omgeving? Daar is geen scheidslijn te trekken.  

Dus kloppen van binnen naar buiten betekent ook: helemáál naar 

buiten, tot en met de maatschappelijke regels en wetten die er zijn. 

Geschreven en ongeschreven. Die laatste categorie, de ongeschreven 

regels, is de lastigste. Dat zou je kunnen omschrijven als de geest van de 

wet. En als het erop aankomt, wordt deze 'geest' uitgelegd door een 

rechter. 

In de loop van de tijd is dat een aantal keer moeten gebeuren.  

En de rechterlijke uitleg doet soms geen recht aan de bedoeling van 

gemaakte keuzes, soms zelfs geen recht aan dat waar je voor staat.  

Dus moet je nog duidelijker maken waar je voor staat, nog scherpere 

keuzes maken. Geen concessies in de vorm om aan de 

maatschappelijke regels en wetten te voldoen, maar glashelder blijven 

in de visie en oprecht in de intentie. Als dit herkend kan worden, hoeven 

wij ons niet in te richten op de maatschappij, maar zal de inrichting van 

de maatschappij óns volgen. Het dienen van deze grotere 

wetmatigheid is een natuurlijk gevolg van ons oefenen. 

door Birgitta Putters 

Trainingen in december 

Twee krijgskunsttrainingen 

komen te vervallen, namelijk 

die van maandag 24 en 

maandag 31 december. 

In verband met de 

feestelijkheden op die dagen 

houdt de beheerder de dojo 

gesloten. 

Alle overige trainingen, inclusief 

de meditatietrainingen op 

dinsdag 25 december en op  

1 januari, gaan gewoon door. 

Dus: komt allen! 

Nieuwe introcursus 

In januari start een nieuwe introductie-

cursus meditatie. Vanaf zaterdag 12 

januari kunnen geïnteresseerden vijf 

zaterdagochtenden kennismaken met 

de visie en praktijk van het onderricht. 

De cursus wordt gegeven door Ad. 

Onder deze link vind je meer informatie 

over de introductiecursus. 

Aanmelden gaat via het secretariaat: 

secretariaat@stiltij.nl 

http://www.stiltij.nl/meditatie/praktisch/activiteiten/eindejaarswake
http://www.stiltij.nl/meditatie/praktisch/activiteiten/eindejaarswake
http://www.stiltij.nl/meditatie/praktisch/activiteiten/eindejaarswake
http://www.stiltij.nl/meditatie/praktisch/activiteiten/introductiecursus
mailto:secretariaat@stiltij.nl
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Waarheid of leugen  

Onlangs voelde ik diepe wanhoop bij het besef van de leugenachtigheid van mijn bestaan.  

Anders gezegd: de onechtheid, ijdelheid, presentatie van een ik dat mijn hele leven kleurt. Ik ben er in 

opgegroeid en heb er zelfs mijn kinderen niet voor kunnen behoeden. Ik ging leerlingschap aan, verliet 

mijn “veilige” huis, ging het onbekende tegemoet, kwam steeds dichter bij de bron van onderricht. 

Lees hier de hele druppel   

Neus 

voor 

boeken  

 

Titels voor deze maand: 

Ramakrishna: 

Gesprekken opgetekend door 

M: € 15,- 

‘Dit werk maakt de persoonlijk-

heid bekend van een groot 

mysticus op zo'n intieme wijze, 

dat het te lezen een verrijkende 

ervaring moet zijn voor een 

ieder die ontvankelijk is en open 

voor alles wat menselijk is.’ 

Philip Kapleau: 

De drie pijlers van Zen: € 25,- 

Kapleau heeft getracht het 

wezenlijke karakter en de geest 

van Zen over te dragen, zijn 

tradities en methoden, evenals 

zijn aantrekkingskracht op hart 

en verstand. 

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. 

 

Deeplife Coaching volop actief 

Deeplife coaching is een dienst die vanuit Stiltij is ontstaan en die 

gedragen wordt door Lieke van Dun. Vanuit haar achtergrond als 

psycholoog en beoefenaar biedt Lieke 

individuele coaching aan werknemers en 

particulieren. De insteek is het optimaal 

benutten van het aanwezige potentieel 

waardoor een bevredigender kwaliteit van 

leven en werken wordt ervaren. 

Begin dit jaar is Lieke gestart met het 

coachen van medewerkers binnen UWV en 

WML. Zij krijgen dit traject vanuit de 

werkgever vergoed. 

De coaching wordt door de deelnemers als zeer positief en zinvol 

ervaren. 

Afhankelijk van het motief van de deelnemer kan Deeplife coaching op 

verschillende manieren worden ingezet:  

op werkgebied, bijvoorbeeld wanneer mensen te maken hebben 

met werkgerelateerde klachten of behoefte hebben aan 

persoonlijke ontwikkeling.  

op persoonlijk gebied, omdat je zingevingsvragen hebt of vastloopt 

op bepaalde levensgebieden zoals woning of relaties. 

De coaching heeft een transformatieve werking.  

Het aangaan van een coachingtraject vraagt daarom voldoende 

motivatie van de deelnemer. 

Op www.deeplifecoaching.nl kun je meer achtergronden en informatie 

vinden. 

Er kan altijd kosteloos een kennismakings-gesprek worden gepland. 

Neem hiervoor contact op met Lieke via info@deeplifecoaching.nl  

of 06 - 2262 7720.  

http://info.stiltij.nl/publiek/druppel/2012/23.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://www.deeplifecoaching.nl
mailto:info@deeplifecoaching.nl
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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 januari  

inleveren vóór 18 december. 

Platte tekst per mail naar 

landau@stiltij.nl. 

 

Eindejaarswake 2012 

26 december start de eindejaarswake: 

een vijfdaagse periode die verloopt in een 

anonieme, intieme maar verstilde sfeer. 

Deelname volgens open inloop, in blokken 

van twee uur. Dagelijkse oefenblokken: 

- 5:00 -   7:00 uur - 15:00 - 17:00 uur 

- 9:00 - 11:00 uur  - 19:30 - 21:30 uur  

     (reguliere trainingen) 

De eerste drie blokken worden voornamelijk besteed aan meditatie.  

Het laatste blok is de reguliere training van die dag. Meer info: HIER. 

Meld je voor maaltijden (tegen een kleine vergoeding) en over-

nachtingen van te voren aan bij secretariaat via secretariaat@stiltij.nl. 

Oefenperiode afgerond 

De tweede oefenperiode van dit jaar liep zondag 25 november ten 

einde. Deze halfjaarlijkse verdiepingsmogelijkheid van tien weken nodigt 

de deelnemers uit om de oefenintentie te verstevigen en het oefenen te 

integreren met hun dagelijks leven. 

Gedurende de tien weken leidt iedere deelnemer zijn of haar eigen 

leven in zijn eigen woon- en werkomgeving, maar commiteert zich aan 

de gelofte ‘om de diepe kracht van oefenen te realiseren’. Daarmee 

nodigt hij of zij zichzelf uit om het leven definitief te gaan beleven vanuit 

innerlijkheid - met de wereldse aspecten in die beleving meegenomen. 

Een aantal elementen die de deelnemer ter ondersteuning 

aangeboden krijgt zijn zelfgekozen studieboeken en citaten uit het 

onderricht, verslaglegging, persoonlijk overleg met Ad en onderlinge 

bevraging van een mededeelnemer. Met name dat laatste element 

maakt elke keer veel los. 

In de laatste week wordt tijd besteed aan klussen in en om het centrum 

in Moorveld. Zo zijn deze keer het ketelhok en de kelder opgeruimd en 

ingericht als opslagplaats en werkplaats voor Limboeddha producten. 

Uit de reacties van de deelnemers blijkt dat de oefenperiode als 

waardevolle aanvulling op en verrijking van het eigen oefenen wordt 

ervaren. Binnenkort verschijnen de individuele verslagen op de website. 

Houd onderstaande link daarom goed in de gaten:  

http://info.stiltij.nl/vervolg/meditatie/impressies/oefenperiode/ 

Een waardevol geschenk... 

Stiltij zou zeer gebaat zijn met een 4-delige uitgave van Vasubandhu's 

"Abhidharma Kosa Bhasyam". Deze aanschaf gaat 300 euro kosten. 

Is er een weldoener onder de lezers die deze wens kan realiseren? 

http://www.stiltij.nl/stiltij/informatie/deelnemen
mailto:secretariaat@stiltij.nl
http://www.stiltij.nl/
mailto:landau@stiltij.nl
http://www.stiltij.nl/meditatie/praktisch/activiteiten/eindejaarswake
mailto:secretariaat@stiltij.nl
http://info.stiltij.nl/vervolg/meditatie/impressies/oefenperiode/
http://www.amazon.com/Abhidharmakosabhasyam-4-Volume-Set-Vasubandhu/dp/0895819139
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AGENDA - december 

ma di wo do vr za zo 

     1 2 kennismaking 

meditatie 

3 4 5 kennismaking 

expressie 

6 7 kennismaking 

krijgskunst 

8 9 

 

10 11 12 13 14 15 16 

17 18 19 20 21 22 23 

24 25 26 Eindejaars-

wake 

27 Eindejaars

-wake 

28 Eindejaars-

wake 

29 Eindejaars-

wake 

30 Eindejaars-

wake / 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’) 


