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A p e n g e e s t  

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 

door Ad van Dun 

Studiemateriaal 

Als de apengeest van kleinheid (naijlend karma) weer eens opspeelt 

met zijn angsten of zijn ambities, zeg hem dan:  

'Is dit wat ik je geleerd heb? Is dit wat je beloofd hebt? Is dit nou 

waartoe je in staat bent?'  

Zo laat je het egospul lichtjes en gehoorzaam worden, niet echt lastig en 

storend - niet meer zwaar genoeg om serieus te nemen als identiteit. 

Fragment uit trainingsoverleg; zie ook het weblogitem ‘koning aap’. 

Hachje of held 

Tijdens de zaterdagtraining enige tijd geleden kwam 

in het overleg de term "gekkenwerk" bovendrijven. 

Als je die term betrekt op je eigen leven, wat betekent dit dan? Is mijn 

eigen leven soms gekkenwerk? 

Een buitenstaander zal eerder zeggen: 'Zelfonderzoek of meditatie is 

gekkenwerk, een bevlieging, tijdverspilling, navelstaarderij.' Of anders: 

'Goed bedoeld maar niet realistisch, niet natuurlijk, een mens is nu 

eenmaal behoeftig, geconditioneerd, egoïstisch.' 

Maar hoe bewust verloopt dan het "normale" bestaan, hoe "realistisch" 

functioneert de zintuiglijke drukte? Zou je ons gangbare, gereguleerde 

opereren niet eerder gekkenwerk moeten noemen, met zijn dwaze 

overbodigheden, zijn ingevulde bedoelingen, zijn zwabberende aan-

pak, zijn onbewuste identiteit, zijn gebrekkig inzicht, zijn overspannen be-

leving, zijn zelfzuchtige oriëntatie en zijn zwakke, onvolwassen intentie? 

Ons menszijn kent twee wezenlijke motieven in : egoïsme en 

waarheidsliefde. Het eerste voedt ons karma, ons kleine-ik; het tweede 

verbindt ons met onze ware aard, met dharma (wetmatigheid). 

Het eerste motief komt voort uit vervreemding en angst, is gebaseerd op 

een klein zelfbeeld: de mens als hachje. Het tweede motief sluit aan bij 

onze diepste vermogens, is erop gericht zoveel mogelijk ruimte te geven 

aan leven, waarheid, kwaliteit: de mens als held. 

"Held" is een aanduiding voor boeddha's en bodhisattva's: de bewuste, 

rijpe beoefenaar van innerlijkheid, de mens die wijsheid belangrijker 

vindt dan aangename illusies. Onechtheid en zelfbedrog worden niet 

zomaar goed gepraat, het onaangename niet langer verdoezeld. 

Om jezelf goed te leren kennen heb je slechts twee dingen nodig: de 

inspiratie en context van betrouwbaar onderricht en de praktijk van 

eigen, regelmatige oefening - d.w.z. jezelf en een leraar.  

Oefening en expressie brengt ons hart tot leven, overleg en studie 

brengt de ongekende, wonderlijke mogelijkheden ervan tot leven. 

Kun jij, held, zó bezield zijn? Er sluimert een draak in je hart. 

door Ad van Dun 

mailto:weblog@stiltij.nl
http://www.stiltij.nl/weblog/weblog/leraren/meditatie/historisch/boeddha/2012/apenkoning-en-boeddha
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T i j - d ing e n 

Huishoudelijke 

mededelingen 

 

Column - Verwerkelijking 

Net 42 geworden. Verjaren zo vlak rond de 'stille tijd' 

is als een samenvallen met de seizoenen. Bezinnen, 

naar binnen keren, om groeikracht aan te boren, als bomen in de winter. 

Stevig geworteld kan loof licht ontluiken – een nieuw jaar begint. 

Het aangezicht van het einde is nooit zo helder doorgedrongen als nu. 

Een mensenleven kent ook seizoenen en mijn lente en zomer liggen 

duidelijk achter me. Ik vind het niet erg, ik houd van dikke bomen met 

roodgeelbruine bladeren, autonoom hun ruimte innemend en toch  

deel van het bos. Romantisch beeld ja, maar ook een beeld van 

onafwendbaar verval. Dat verval, het loslaten, de eindigheid van deze 

levensvorm, de ledigheid van de drukte... het doorspoelt me met kracht. 

Ik schrik en ik hik maar ik deins niet terug. Ik weet dat het klopt. Het is 

groots en onbekend en het voelt nog moeilijk, maar er is geen verzet.  

Alles is even tot stilstand gekomen, ik ben intussen gaan zitten. Wat zich 

hier voltrekt, neemt mij helemaal in beslag. Want voor zover ik het sterven 

kan toelaten, besef ik ook dat het toelaten niet het hele verhaal is.  

Vanaf nu moet ik gaan staan voor wat is gedaan en wat is nagelaten; 

voor wat ik doe en wat ik nalaat. Nu begint de werkelijke afwikkeling. 

Een mooi boekje over de kwaliteiten van elke levensfase, dat ik nog  

heb uit de tijd dat ik een opleiding deed die ik door mijn hardnekkige 

blindheid niet ten volle kon uitbaten, maar waarvan de wijsheid 

langzamerhand toch tot me doordringt, zegt hierover: “Dit is een 

louteringsperiode. Als hij het aandurft om […] zichzelf te leren kennen,  

ook zoals hij niet wil zijn, valt de beklemming weg. Hij gaat dan zien dat 

de opgebouwde vormen, de structuren en verhoudingen, wel degelijk 

expressie kunnen zijn van leven.”¹ 

1. Korteweg, Hans: Nog vele jaren. Utrecht 1998 

door Birgitta Putters 

Gewijzigde trainingen  

in februari: 

De krijgskunsttrainingen op 

maandag 4 en vrijdag 8  

februari gaan gewoon door. 

De overige trainingen komen 

tijdens deze retraiteweek te 

vervallen (op di.-, wo.- en 

donderdagavond). 

Let op: maandag 11 febr. 

vervalt de krijgskunst-training 

(zaal niet beschikbaar). 

De kennismakingstraining 

expressie schuift vanwege de 

retraite een week door naar 13 

februari. De introcursus loopt 

door volgens normaal schema. 

Kopij Stiltijding 

Stiltijding is het halfjaarlijks magazine van 

Stiltij. In Stiltijding vind je o.a. interviews en 

didactisch materiaal. Daarnaast vertellen 

deelnemers van de belevenissen op hun 

tocht naar binnen toe. Er is ruimte voor 

poëzie, verhalen, columns, en beeldend 

materiaal. 

Help je mee om een inspiratiebron te zijn 

voor zoekers, wegbewandelaars en ander 

goed gezelschap? Jouw expressie in woord 

en/of beeld is waardevol materiaal.  

Stuur je bijdrage (maximaal 1,5 pagina A4) 

vóór 15 februari naar birgitta@stiltij.nl. 

De volgende Stiltijding verschijnt 26 april. 

Oefenperiode en retraite-

week 

De retraiteweek van 4 t/m 8 

februart luidt de eerste week 

van een nieuwe oefenperiode 

in (4 februari t/m 10 april).  

Voor beide activiteiten zijn nog 

plaatsen beschikbaar. 

Je kunt je inschrijven via het 

secretariaat: bel 043-8519555 of 

mail naar: secretariaat@stiltij.nl. 

De meest recente uitgave van 

de Stiltijding, nummer 5. 

Klik hier om een PDF-versie te 

downloaden. 

Verdiepingszaterdag  

krijgskunst 

Op zaterdag 9 maart vindt er 

voor liefhebbers van krijgskunst 

een verdiepingstraining plaats 

in de dojo bij Hasselt (B). 

Let wel, dit is een dag, geen 

heel weekend. De training 

duurt van 10:00 tot 16:00 uur. 

Inschrijven via het secretariaat: 

secretariaat@stiltij.nl 

mailto:birgitta@stiltij.nl
http://www.stiltij.nl/meditatie/praktisch/activiteiten/retraiteweek
http://www.stiltij.nl/meditatie/praktisch/activiteiten/oefenperiode
mailto:secretariaat@stiltij.nl
http://info.stiltij.nl/publiek/stiltijding/stiltijding-05.pdf
mailto:secretariaat@stiltij.nl
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Geen proces  

In kloppendheid durven verwijlen staat voor mij gelijk aan verwijlen in eindperspectief. Maar hoe weet ik 

dan of ik mezelf niks wijsmaak? Of genoegen neem met welbevinden? Dat weet ik niet. Maar gelukkig 

word ik dag in dag uit getoetst door leven zelf. De drie vergiften woede, waan en wens dienen me 

onvermoeibaar om het juweel te laten schitteren. 

Toen ik deze Druppel ging schrijven dacht ik dat de moeite met expressie hem vooral zat in de overtuiging 

dat waarheid zich niet in woorden laat vangen (ook al getuigt het vele onderricht van het tegendeel). 

Maar al schrijvende voel ik dat het durven staan voor dat wat kloppend voelt zorgt dat waarheid zelf kan 

spreken en het mij vooral ontbreekt aan moed en vertouwen. 
Lees hier de hele druppel   

Neus 

voor 

boeken  

 

Aangezien het opzetten van 

Limboeddha momenteel veel 

tijd vraagt van Remy wordt er 

voorlopig één boek per maand 

onder de aandacht gebracht. 

Speciale verzoeken blijven 

welkom en andere beschikbare 

titels blijven zijn in te zien op de 

website (via onderstaande link). 

Ma-tsu: 

De gesprekken: € 9,50 

De gesprekken van Ma-tsu 

dateren van de achtste eeuw, 

en behoren tot de belangrijkste 

geschriften die een beter 

inzicht verschaffen in het 

denken van de Chinese 

ch’anboeddhisten. 

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. 

 

Gitaar-oproep 

Zwerft er ergens in jouw omgeving of bij vrienden of kennissen 

een mooie gitaar die geen dienst meer doet?  

Dan wordt hij hier met open armen ontvangen en  

met alle liefde ingezet voor de (nog prille) Stiltijband 

(repetitie: elke donderdag van 18:00 - 19:30 uur). 

Illustratie: zhailily 

"Liever een kloppende baby dan een blinde grijsaard." 

http://info.stiltij.nl/publiek/druppel/2013/025.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://fc06.deviantart.net/fs71/f/2012/191/a/6/chibi_buddha_by_zhailily-d56okhu.jpg
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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: 

NL40 TRIO 0390 3757 21 

Kopij volgende nieuwsbrief: 

Kopij (oproepen, mede-

delingen, tips, etc.) voor  

de nieuwsbrief van maart  

inleveren vóór 18 februari. 

Platte tekst per mail naar 

landau@stiltij.nl. 

 

Limboeddha online 

Vorig jaar zijn we begonnen met het opstarten 

van Limboeddha, een nieuwe dienst van Stiltij. 

Het afgelopen jaar heeft vooral in het teken gestaan van het 

ontwikkelen van producten en het uitzetten en vormgeven van de 

onderneming. 

Het proces verloopt voorspoedig, we kunnen dus goed nieuws melden: 

vanaf 1 februari gaat Limboeddha online met de webwinkel. 

Hiermee wordt een begin gemaakt 

met de verkoop van een aantal 

nieuwe producten. De producten die 

via de webwinkel worden 

aangeboden zijn vooral producten 

die bewustwording stimuleren en de 

praktijk van het oefenen 

ondersteunen. Veel van deze 

(toekomstige) producten komen uit 

eigen atelier worden gekenmerkt door 

hoge kwaliteit en duurzaamheid.  

Omdat we deze kwaliteit ook in onze service willen waarborgen, kiezen 

we ervoor het assortiment gefaseerd in de verkoop te brengen; 

we willen genoeg op voorraad hebben wanneer we een product gaan 

aanbieden. Zodra de voorraad van andere producten ook voldoende 

is, zullen we ons assortiment hiermee uitbreiden. 

Kijk op www.limboeddha.nl voor meer informatie. Je kunt er natuurlijk 

ook een kijkje nemen in de webwinkel. 

Verdere ontwikkelingen zullen in de 

toekomst kenbaar gemaakt worden 

via de Stiltij-nieuwsbrief en de 

Limboeddha website. 

Heb je ideeën of lijkt het je zinvol om 

mee te werken aan de verdere 

ontwikkeling van Limboeddha dan kun 

je contact opnemen met Remy 

Schelling, coördinator van 

Limboeddha: via remy@stiltij.nl of 

telefonisch: 06 - 4302 9424. 

door Remy Schelling 

Limboeddha meditatiekussen. 

Een eigen gemaakte duimmala, ver-

krijgbaar in verschillende uitvoeringen. 

http://www.stiltij.nl/stiltij/informatie/deelnemen
mailto:secretariaat@stiltij.nl
http://www.stiltij.nl/
mailto:landau@stiltij.nl
http://www.limboeddha.nl
mailto:remy@stiltij.nl
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AGENDA - februari 

ma di wo do vr za zo 

    1 kennismaking 

krijgskunst 

2 introductie-

cursus  

3 kennismaking 

meditatie 

4 retraite / 

start oefen-

periode 

5 retraite 6 retraite 7 retraite 8 retraite 9 introductie-

cursus (slot) 

10 

 

11 12 13 kennisma-

king expressie 

14 15 16 17 

18 19 20 21 22 23 24 intensief 

7:00 - 15:00 

25 26 27 28    

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 

Eerste zaterdag v/d maand inloopmiddag van 12:00 - 15:00 

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’) 


