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Jehoeftniet
naarTibet
voor vrijheid'
Marthe van der Noordaa, van
oorsprong theatermaker en
scenarioschrijver, is moeder vln
drie kinderen en zelfstandig or.rdernenter met een coachingpraktijk.
Z i j s c h r e e f h e t b o e k 'E e n z u c h t va n
verlichting'.
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Wat is 'totale aanwezigheid' ?

i ,,Het begrip kon'rt uit 'HetJuwelen' schip'van Longchenpa.Dat
is cen
commentaar op cen Tibetaanseocr_
tekst uit dc achtsteeeuw. De tekst
j Eiaatover e.e'nlevenshouding waarin
I niets hoeft worden toegevoegd of
veranderd aan de realiteit. Het is
een staat van wakkere ontspanning.
r die je bevrijdt van het meest belastende war er is:je gerichtheid op dc
toekomst of het verleden. Totale
aanwezigheid leidt tot ontspanning, rusr en wijheid."
In eet boeililhistischklooster of
)
4 inTibet moet dat lukken,.ln mijn boek laat ik zien dat je je
niet hoeft tc onttr.ekken aan je alled t a g s e l e v en . d . r t j u o o k h i e r , mi d denin.;e drukke. \\'estersebestaan
totaal aanwezig kunt zijn. \'rot,eer
deed ik meditatiecursussen.Zo'n
bijeenkomst ontspandeme. Maar
zo gauw ik thuiskwam en aan het
werk ging, was de rust weg. Ik voeld c n r t ' d o o r l o P e n <lo n g e i i r . i s dIk
.
v r o e g n t e a f - h o ei k d a a r i n v e r d e r
k ( ) n k r ) n t c l l .'
Q Kunt u uitleggen hoe dat goat?
.t
,,Dekneep zit'nt erin dat je onprettige situatics niet vermijdt of weg
wenst maar erbij blijft en vervolgens in die situatie ontsrrant.Een
voorbeeld:ik heb veel liist van een
allergie. Mijn luchtwegen verstoppen en ik krijg het bij vlagen heel
benauwd. Jarenlang hoopte ik dat
de allergie overging, ik stopte veel
energie in beter worden. Tegenwoordig denk ik: dit is het. Ik heb
de hoop op berere tijden losgelaten.
Doordat ik het zie zoals het is en
ontspan, ontstaat er ruimte waarin
ik tot een nieuwe houding kan komen. Ik leef nu met de allergie in
plaats van dat die me frustreert en
overneem. Ik voel me wiier."
Waarom eenboek?
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-Het begnpkomt urt'HetJuwelenschip'van Longchenpa.
Dat is een
commentaarop eenTibetaanseoertekst uit de achtsteeeuw.De tekst
gaatover eenlevenshoudingwaarin
niets hoeft worden toegevoegdof
veranderdaande realiteit.Het is
een staatvan wakkere ontspanning,
dieje bevrijdt van het meestbelastendewat er is:je gerichtheidop de
toekomstof het verleden.Totale
aanwezigheidleidt tot ontspanning, rust en wijheid."
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) In en boeililhistisch l<Ioosterof
a in Tibetmoet dat lukl<en.
,,ln mijn boek laat ik zien datje je
niet hoeftte onttrekkenaanjealledaagse
leven.datje ook hier,middeninje drukke,westerse
bestaan
totaal aanwezigkunt zijn. Vroeger
deedik meditatiecursussen.
Zo'n
bijeenkomstontspandeme. Maar
zo gauw ik thuiskwam en aan het
werk ging, was de rust weg. Ik voelde me doorlopendopgejaagd.
Ik
vroegme af hoe ik daarinverder
kon komen."
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n niet meer.Ik ben
trhalen niet meer
en.Met mijn moehien overkunnen
et. Ze hebbenhet
phad.Dat beeldje
l, trouwens."
met deaqngifreter ben ik heelboos.
Eredat hem dreef.
I is voor mij oke.
fanderen.Op die
[ers ben ik niet
:het niet fris was,
i niet gemoeten.
:hoefteaan knufze, dat gaven ze
tchnietde enige
Dothaddenze
realiseren?
moet weten dat
tanwie eenkind
hisbruikt wordt,
I naar de politie

I

[trjn hele leven
ftellen. Maar ik

I
I

werd niet gehoord.Nu pas,voor het
eerst,komt er iemandvoor mij op in
dezekwestie.Mijn zus.Nu pasword
ik echt gehoord.r\lle anderedingen
die ik op therapie verteld heb waren
niet essentieel.
Dit wel. Ik wil horen
dat ik niet schuldigben, dat ik niet
fout ben, dat het niet mijn schuldis
geweest.Ik wil eenverklaringvan de
commissiedat ik niet schuldigben
en dat ik niet gek ben.En dat me onrecht is aangedaan.Ik ben behandeld met allerlei medicatie.Terwijl
eigenlijkdie priesterbehandeldhad
moetenworden.
.De maatschappijmoet weten dat
dit gebeurt.Oudersvan wie eenkind
door de buurman misbruikt wordt,
moetenweten dat ze naar de politie
kunnen stappen.
,,MetHulp & Rechtheb ik het over
gehad.Daarwil ik
schadevergoeding
graag iets over kwijt. Ik woon sinds
vijftien jaar niet meer in Nederland.
Met mijn man en mijn zoonwoon ik
in India. Ik ben op een gegevenmG
ment getrouwd en heb vlak voor
mijn veertigsteeen zoon gekregen.
In Nederlandkan ik niet meer zijn,
het voelt hier niet veilig.In Indiaben
ik presidentvan een groot project

voor hulp aan dieren.Ik heb 34 medewerkers in dienst. We vangen
straathondenop en steriliserenze.
Dat is een project met subsidievan
de Indiaseoverheid.We halen ezels
van de straatdie daarliggendoodte
gaan.We houdenwaterbuffels.
,,lk probeer de pijn en het lijden
van dezedieren te verminderen.Ik
heb me teruggetrokkenuit de maatschappij.Die heeft me schuldigverklaarden krankzinnigverklaard.
"lk vind dat de ordewaar die priester toe behoordewel een stap mag
zetten. Die stap mag hen best pijn
doen.Ik wil inderdaadeenfinanci€le
vergoeding.Niet alleen voor mijn
reiskosten,want ik ben hiervooruit
India overgekomen.Maar vooral wil
ik een bijdrage voor mijn project.
Voorde dieren,om hun lijden te verlichten.Zelfhoefikgeengeld.Ik heb
AOW,ik heb geengeld nodig.
,,Dierenworden in onze samenleving tot objecten gemaakt. De voedingsbodemvan onze samenleving
is barbaars.Dat wiJ
ter sprake
^i\
brengen."
DewarenaamvanAntoniaTentoortisbii
deredactiebekend.

Q Kunt u uitleggen hoe dat gaat?
.t
,,Dekneepzit 'm erin dat je onprettige situatiesniet vermijdt of weg
wenst maar erbij blijft en vervolgensin die situatieontspant.Een
voorbeeld:ik heb veei last van een
allergie. Mijn luchtwegen verstop
pen en ik krijg het bij vlagenheel
benauwd.Jarenlanghoopte ik dat
de allergie overging,ik stopteveel
energiein beter worden. Tegenwoordigdenk ik: dit is het. Ik heb
de hoop op beteretijden losgelaten.
Doordatik het zie zoalshet is en
ontspan, ontstaat er ruimte waarin
ik tot een nieuwe houding kan ko
men. Ik leef nu met de allergiein
plaatsvan dat die me frustreert en
overneem.Ik voel me wijer."
A
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Waoromeenboek?

,,Tijdensmijn jarenlangestudie
naarde toepassingvan dit gedachtengoedontdekteik: Hee,het werkt
echt!Dat zoudenmeer mensen
moetenweten!Het heeft in ieder
gevalmijn levenveranderd.Ik
merkte dat veelmensende lucide
boeddhistische
termen ontoegankelijk vonden;boeiendmaar lastigte
vertalennaar het levenvan alledag.
Die slagheb ik met mijn boek willen maken."
U wos scenarioschrijfster voor
onder ondere'Baantjer' en
'Gijpsno & De Gier;.
,,Tijdenshet schrijvenvan dit boek
wasik bezigmet eentelevisieserie
overvrouwenin eenmidlifecrisis,
als tegenhangervan de gelikte wouwenseriesvan dit moment.Maar
het onderwerp'totaleaanwezigheid' kreegalsvanzelfvoorrang.
Misschienkomt die serieooit nog.
Ik merk vanzelfof de inspiratiezich
aandient."
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'Eenzuchtvanverlichting',
ISBN97890 259 60872,16,90euro.
www.marthevandernoordaa.nl

