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INHOUD  Buitenstebinnen 

'De bodhisattva-gelofte afleggen tegenover een 

geestelijke gids ("kalyana mitra": goede vriend) creëert 

een keerpunt niet alleen in dit ene vergankelijke leven 

maar in de totale cyclus van samsara.' ¹ 

De wereld heeft je flink te pakken: door uiterlijkheden laat je je makkelijk 

vangen. We zijn overgevoelig, uiterst ontvankelijk voor zintuigsignalen, 

geven er betekenis aan, vullen onze identiteit met allerlei externe 

condities: werk, woonplek, relaties, bezit. 

Als je zo'n routine maar lang genoeg uitvoert wen je er zozeer aan dat je 

niet beter weet: de wereld is de werkelijkheid, en ik ben er maar een 

verwaarloosbaar objectje in, ben er volkomen van afhankelijk.  

Je kunt dit een vorm van zelfhypnose noemen; in het onderricht heet 

het blindheid, in de psychologie heet het conditionering.  

Maar hoe je het ook noemt, dit soort bevangenheid is het tegendeel 

van een bewust, vrij en betekenisvol leven. 

Vergeten wat je écht bent, zonder oog voor samenhang, voor fijnere 

bedoelingen en directe werking, leef je binnenstebuiten, in een 

omgekeerde staat: de wereld dicteert jouw innerlijke beleving en jouw 

geest trekt door de zintuigpoorten allerlei grillige sporen daarbuiten. 

Oefenen is het herstellen van die onnatuurlijke aandoening, die pijnlijke 

vervreemding. Het keert je buitenstebinnen zodat je jouw organische 

compleetheid eindelijk in volle kracht kunt beleven - in de werkelijkheid, 

niet in de nikszeggende illusies van romantiek en compensatie.  

Hongzhi, de twaalfde-eeuwse zenmeester zegt het zo mooi: 'De grootste 

romantiek is waar geen romantiek heerst.'  

Met andere woorden: pas als alle idee van romantiek wegvalt bevind je 

je midden in het vuur van beleving. En is dat laatste niet precies wat 

romantiek ons belooft: intensiteit, directheid, overgave... 

Je hart zoekt vervulling maar je zwerft door vreemde contreien en 

ontmoet vele afwezige of gedesinteresseerde blikken. Je werpt je op 

werk, relatie, hobby: de troost van het jezelf even vergeten.  

Maar ook dat is niet je volheid, niet de echtheid, geen waardigheid,  

niet de innerlijke rust van een wijs en liefdevol hart. 

Ga zitten en wees eerlijk. 

Waaraan ontbreekt het je hier en nu werkelijk? 

Aan niets. 

1. Matrics, Marion L.: Entering the path of enlightenment; the bodhicaryavatara of the 

buddhist poet Santideva. London 1970, p. 38 

door Ad van Dun 

 

O p e n h e i d  

'Tradities moeten minstens 

zo goed luisteren naar het 

menselijk hart van de mens 

die voor hen staat als naar 

hun eigen doctrines.' 

 

Norman Fischer: Opening to you; 

Zen-inspired translations of the 

Psalms. New York 2002, p. xxix 

s l o k j e  d h a r m a s a p  
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T i j - d ing e n 

Hui shoudel i jke 

mededel ingen 

 

Column - Wat kun je geven? 

Een ex-collega en vriend vertelt me over zijn leven 

en zijn keuzes. We praten wat. Er is niet echt een 

hulpvraag, maar zijn blik laat me wel zoeken naar mezelf: is dit alles wat 

ik te bieden heb? 

Een andere vriend die eerst zo verstandig was om zich aan te melden 

voor opname, heeft toch besloten dat hij helemaal niet ziek is en 

scheurt manisch door het leven. Als hij op ruwe wijze bij nacht en ontij 

binnen valt, mopper ik wat en stuur hem weer weg. Ooit wees ik hem op 

de goedheid van zijn hart, kan ik hem nu niet goedheid laten voelen? 

Een collega loopt helemaal warm voor het eindperspectief dat ik haar 

schets. Dit is nou precies wat ze zich wenst. Ben ik wel duidelijk genoeg 

over de reikwijdte van dit pad? Straks is ze nog zwaar teleurgesteld. 

Een metgezel zou me helpen, maar komt niet erg over de brug. 

Functioneel los ik het op. Dat is natuurlijk niet de bedoeling, waarom 

help ik hem niet door hem wérkelijk aan te spreken? 

Mijn familie val ik lastig met mijn hunkering naar goedkeuring en begrip 

voor mijn levenswijze. Tegelijk valt er met mij weinig te beleven, ben ik 

niet in voor hun uitjes en pleziertjes. Wat kan ik wel voor hen doen? 

Waarheid dienen begint met waarheid niet loochenen. Ik vermoed dat 

ik het vaker doe dan me lief is. 

door Birgitta Putters 

Trainingen 9 & 10 november 

In verband met het verdiepings-

weekend krijgskunst zullen de 

trainingen van zaterdag en 

zondag 9 & 10 nov. door een 

leerling begeleid worden. 

Ochtendmeditatie 

vervroegd 

Uit de opkomst en de reacties 

van de mensen blijkt dat bij 

verreweg de meesten de 

voorkeur uitgaat naar de 

vroege training, namelijk die 

van 7:00 - 8:00 uur. 

Om hier gehoor aan te geven 

zullen de ochtendtrainingen op 

woensdag en vrijdag blijvend 

vervroegd worden. 

Vanaf november komt de late 

ochtendtraining van 9:00 - 10:00 

uur dus te vervallen. 

Verdiepingsweekend krijgskunst 

Begin november staat het laatste verdiepingsweekend van dit jaar op 

de kalender: een fijne mix van inzet en ontspanning. Op de mat in 

Hasselt kunnen de liefhebbers van krijgskunst hun hart ophalen en zich 

baden in de wonderlijkheid van een intensief weekend.  

Het besef en de realisatie van wat krijgskunst is laten zich steeds verder 

verdiepen, maar de concretisering ervan vraagt uiteraard een juiste 

toepassing in de praktijk van elk moment. De eerste aanmeldingen zijn 

al binnen, maar opgeven kan nog gewoon. 

Locatie: 

dojo Sportclub Herk, Hasselt (B) 

Wanneer: 

zaterdag 9 november, 12:00 uur tot 

zondag 10 november, 12:00 uur 

Kosten: 

€ 75,- (exclusief avondeten bij de 

Bourgondiër) 

Aanmelden: secretariaat@stiltij.nl 

Sluiting aanmelding: 

maandag 4 november 

Bedelnap: eigen uitgave 

van De basale mens 

Een lang gekoesterde wens om 

publicaties in eigen beheer te 

gaan uitgeven krijgt langzaam 

vorm. Het is de bedoeling om 

als eerste 'De basale mens' zelf 

uit te geven. Daarna volgen 

nog twee boeken. Dan is 

Uitgeverij Limboeddha een feit!  

Om de benodigde 

voorinvestering van naar 

schatting € 2.400,- voor drie 

boeken te kunnen doen willen 

we vragen om een donatie in 

de bedelnap. Alle bijdragen 

worden in dank aanvaard.  

mailto:secretariaat@stiltij.nl
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Aanwezig leven en sterven  

Mijn laatste wilsbeschikking: ik wil dood. 

Mijn allerlaatste wilsbeschikking: ik wil leven. 

Wat is nu waar? 

Neus 

voor 

boeken  

 

 

John Stevens: 

Drie Zenmeesters: € 17,50 

Levensverhalen van drie 

zenmeesters op basis van 

(auto)biografische bronnen. 

Ikkyu Sojun bestrijdt elke vorm 

van zelfbedrog en hypocrisie, 

en verhult daarom ook zijn 

eigen liefdesleven niet. 

Hakuin Ekaku benadrukt dat 

iedereen een boeddha kan 

worden, onder meer door 

'meditatie in actie' te 

beoefenen. 

Ryokan Taigu leeft als 

kluizenaar, voelt zich een met 

de mensen en de natuur en 

schrijft daar gedichten over. 

Alle drie inspireerden zij 

generaties van zenleerlingen 

door hun schilderingen, hun 

'penseelstreken van verlichting'. 

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 reeds aangeboden boeken die 

nog beschikbaar zijn: neus voor 

boeken. 

 

Lees hier de hele druppel   

Limboeddha de markt op 

Zaterdag 21 september was het zover: voor het 

eerst trad Limboeddha naar buiten, we namen 

deel aan ‘Heerlen Mondiaal’, een markt van lokale en mondiale 

organisaties met als thema vrede. 

Het treffen van de voorbereidingen had al een enthousiasmerende 

werking op de betrokkenen. Bij zo’n eerste keer is er natuurlijk genoeg 

om over na te denken, bijvoorbeeld hoe we Limboeddha professioneel 

kunnen presenteren. Een aantal beoefenaars heeft uiteindelijk een 

mooie en goed gevulde kraam ingericht waardoor marktbezoekers het 

volledige aanbod konden leren kennen. 

Terugkijkend was het een fijne presentatiemogelijkheid voor 

Limboeddha. Met deze ervaring doen we ons voordeel; in de toekomst 

zullen we vaker op de Limburgse markten te vinden zijn. 

Voor laatste nieuws, zie de Limboeddha-webwinkel. 

Yvonne en Laura bij de stand van Limboeddha. Op de voorgrond een deel van het 

Limboeddha assortiment, tegen het achterdoek posters en foto’s van trainingen. 

door Remy Schelling 

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://info.stiltij.nl/publiek/druppel/2013/034.pdf
http://www.limboeddha.nl/
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Colofon 

Stiltij is een wis (wijsheidsplek) 

ter ondersteuning van  

verwerkelijking via  

lichaam, adem en geest. 

Als belangstellende kun je 

gebruik maken van een 

gratis proefmaand. 

De maandelijkse bijdrage 

voor deelnemers is € 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 is gratis en je kunt 

je opgeven 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 december  

inleveren vóór 18 november. 

Platte tekst per mail naar 

landau@stiltij.nl. 

 

Oefening uitgelicht: zitten in de branding 

Zazen (letterlijk: zitten in meditatie, zen-meditatie) 

is volheid van leven zijn. Suzuki-roshi heeft dit heel 

kernachtig geformuleerd: 'Oefenen is expressie van je ware aard.' 

Je bevindt je in de branding van de schepping, je laat je doorspoelen 

door pure levenskracht, van achteren naar voren, van onderen naar 

boven. Denkvisjes, karmaplankton, verwarringswier - niets haalt het bij 

het levenschenkend water zelf. Ook medezwemmers, cruiseschepen, 

imposante kustlijnen: zij komen en gaan in de mêlée van beelden, maar 

intussen is er wonderlijke beleving, de realiteit van je eigen bestaan. 

Op het weblog vind je een visualisatie-oefening (pdf, 48 kb) waarin ook 

deze branding is opgenomen. 

door Ad van Dun 

Kloosterlijk 

Zoals bekend heeft Stiltij in essentie 

het karakter van een informeel 

klooster. Op dit moment krijgt dat 

in Moorveld heel eenvoudig en 

kleinschalig vorm: het pand 

herbergt drie vaste bewoners en 

voorziet in oefenfaciliteiten voor 

alle deelnemers.  

Door de kleinschaligheid wordt het 

informele karakter extra benadrukt, 

maar dat neemt niet weg dat we 

leven en werken in een Zen-

monastieke atmosfeer. Op de 

toekomstige eindplek die ons voor 

ogen staat zal deze opzet wat 

duidelijker vorm kunnen krijgen. 

Maar ook nu al leven we zoveel mogelijk conform de monastieke opzet. 

In de kloostertraditie wordt onderscheid gemaakt tussen oefentaken en 

bestuurstaken: wat is interne verzorging (oefening) en wat hoort bij de 

meer wereldse faciliteiten (bestuur)? Interne aspecten zijn zaken als: 

poetsen: zendo, overleg-ruimte, hal, toiletten, kleedruimte, kantoor 

onderhoud: beheer van accommodatie (pand) 

wassen: kleedruimte- en keukenmaterialen 

tuin: omgeving bijhouden 

voorraad: boodschappen zendo, keuken, kantoor 

Op dit moment kunnen we hierbij een handje hulp gebruiken.  

Ad heeft Juul gevraagd om deze taken te coördineren. Naast de 

huidige uitvoerders (Richard, Ed, Remy, Bram) hebben we een aantal 

vervangers en reserves nodig. Je kunt overleggen met Juul hierover;  

zij is te bereiken via email juul@stiltij.nl of via tel. 06-44534541. 

Nieuwe poster voor algemeen gebruik 

http://www.stiltij.nl/stiltij/informatie/deelnemen
mailto:secretariaat@stiltij.nl
http://www.stiltij.nl/
mailto:landau@stiltij.nl
http://info.stiltij.nl/publiek/onderricht/2013/13-02-18-tot-leven-komen-visualisatie.pdf
mailto:juul@stiltij.nl


- 5 - 

AGENDA - november 

ma di wo do vr za zo 

    1 2 3 kennismaking 

meditatie 

4 kennismaking 

krijgskunst 

5 kennismaking 

expressie 

6 7 8 9 verdiepings-

weekend 

krijgskunst 

vanaf 12:00 uur 

10 verdiepings-

weekend 

krijgskunst 

tot 12:00 uur 

11 12 13 14 15 16 17 

18 19 20 21 22 23 24 

25 26 27 28 29 30  

Meditatie en expressie: 

Heerenstraat 75, 6237 NC Moorveld 

Krijgskunst: 

maandag & vrijdag 

Lindenlaan 69, 6241 BB Bunde 

(Gymzaal ‘De Koprol’) 

woensdag 

Heerenstraat 75, 6237 NC Moorveld 

Dag Discipline Tijd  

Ma Krijgskunst 19:30 - 21:30 

Di Expressie 19:30 - 21:30 

Wo Krijgskunst 19:30 - 21:30 + Meditatie 7:00 - 8:00  

Do Meditatie 19:30 - 21:30 

Vrij Krijgskunst 19:30 - 21:30 + Meditatie 7:00 - 8:00  

Za Expressie 10:00 - 12:00 

Zo Meditatie 10:00 - 12:00 

Elke zondagmiddag "open inloop" van 12:00 - 13:00 u. 

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 


