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Je hoeft niet
naar Tibet
voor vrijheid'
Marthe van der Noordaa, van
oorsprong theatermaker en
scenarioschrijver, is moeder vln
drie kinderen en zelfstandig or.rder-
nenter met een coachingprakti jk.
Zi j  schreefhet boek'Een zucht van
verl icht ing'.

, I Wat is 'totale aanwezigheid' ?
I

i ,,Het begrip kon'rt uit 'HetJuwelen-
'  schip'van Longchenpa. Dat is cen

commentaar op cen Tibetaanse ocr_
tekst uit  dc achtste eeuw. De tekst

j Eiaat over e.e'n levenshouding waarin
I niets hoeft worden toegevoegd of

veranderd aan de realiteit. Het is
een staat van wakkere ontspanning.

r die je bevri jdt van het meest belas-
tende war er is: je gerichtheid op dc
toekomst of het verleden. Totale
aanwezigheid leidt tot ontspan-
ning, 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.e kken aan je al le-
dtagse leve n.  d.r t  ju ook hier,  mid-
denin.;e drukke. \ \ 'esterse bestaan
totaal aanwezig kunt zi jn. \ ' rot,eer
deed ik meditat iecursussen. Zo'n
bi jeenkomst ontspande me. Maar
zo gauw ik thuiskwam en aan het
werk ging, was de rust weg. Ik voel-
dc nrt '  door loPen<l ongei i r . isd.  Ik
vroeg nte af-hoe ik daar in verder
k()n kr)ntc l l .  '

Q Kunt u uitleggen hoe dat goat?
.t

, ,De kneep zit 'nt erin dat je onpret-
tige situatics niet vermijdt of weg
wenst maar erbij blijft en vervol-
gens in die situatie ontsrrant. Een
voorbeeld: ik heb veel l i ist van een
allergie. Mijn luchtwegen verstop-
pen en ik krijg het bij vlagen heel
benauwd. Jarenlang hoopte ik dat
de allergie overging, ik stopte veel
energie in beter worden. Tegen-
woordig 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 ko-
men. Ik leef nu met de allergie in
plaats van dat die me frustreert en
overneem. Ik voel me wiier."

7l Waarom eenboek?
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n niet meer. Ik ben
trhalen niet meer
en. Met mijn moe-
hien over kunnen
et. Ze hebben het
phad. Dat beeldje
l, trouwens."

met de aqngifre te-

r ben ik heel boos.
Ere dat hem dreef.

I is voor mij oke.
fanderen. Op die
[ers ben ik niet
:het niet fris was,
i niet gemoeten.
:hoefte aan knuf-
ze, dat gaven ze

tchnietde enige
Dothadden ze
realiseren?
moet weten dat
tanwie een kind
hisbruikt wordt,
I naar de politie

I
[trjn hele leven
ftellen. Maar ik
I
I
I

t - -

L**

werd niet gehoord. Nu pas, voor het
eerst, komt er iemand voor mij op in
deze kwestie. Mijn zus. Nu pas word
ik echt gehoord. r\lle andere dingen
die ik op therapie verteld heb waren
niet essentieel. Dit wel. Ik wil horen
dat ik niet schuldig ben, dat ik niet
fout ben, dat het niet mijn schuld is
geweest. Ik wil een verklaring van de
commissie dat ik niet schuldig ben
en dat ik niet gek ben. En dat me on-
recht is aangedaan. Ik ben behan-
deld met allerlei medicatie. Terwijl
eigenlijk die priester behandeld had
moeten worden.

.De maatschappij moet weten dat
dit gebeurt. Ouders van wie een kind
door de buurman misbruikt wordt,
moeten weten dat ze naar de politie
kunnen stappen.

,,Met Hulp & Recht heb ik het over
schadevergoeding gehad. Daar wil ik
graag iets over kwijt. Ik woon sinds
vijftien jaar niet meer in Nederland.
Met mijn man en mijn zoon woon ik
in India. Ik ben op een gegeven mG
ment getrouwd en heb vlak voor
mijn veertigste een zoon gekregen.
In Nederland kan ik niet meer zijn,
het voelt hier niet veilig. In India ben
ik president van een groot project
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voor hulp aan dieren. Ik heb 34 me-
dewerkers in dienst. We vangen
straathonden op en steriliseren ze.
Dat is een project met subsidie van
de Indiase overheid. We halen ezels
van de straat die daar liggen dood te
gaan. We houden waterbuffels.

,,lk probeer de pijn en het lijden
van deze dieren te verminderen. Ik
heb me teruggetrokken uit de maat-
schappij. Die heeft me schuldig ver-
klaard en krankzinnig verklaard.

"lk vind dat de orde waar die pries-
ter toe behoorde wel een stap mag
zetten. Die stap mag hen best pijn
doen. Ik wil inderdaad een financi€le
vergoeding. Niet alleen voor mijn
reiskosten, want ik ben hiervoor uit
India overgekomen. Maar vooral wil
ik een bijdrage voor mijn project.
Voor de dieren, om hun lijden te ver-
lichten. Zelf hoef ikgeengeld. Ik heb
AOW, ik heb geen geld nodig.

,,Dieren worden in onze samenle-
ving tot objecten gemaakt. De voe-
dingsbodem van onze samenleving
is barbaars. Dat wiJ 

^i\ 
ter sprake

brengen."

De ware naam van Antonia Tentoort isbii
de redactie bekend.
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-Het begnp komt urt 'HetJuwelen-
schip'van Longchenpa. Dat is een
commentaar op een Tibetaanse oer-
tekst uit de achtste eeuw. De tekst
gaat over een levenshouding waarin
niets hoeft worden toegevoegd of
veranderd aan de realiteit. Het is
een staat van wakkere ontspanning,
die je bevrijdt van het meest belas-
tende wat er is:je gerichtheid op de
toekomst of het verleden. Totale
aanwezigheid leidt tot ontspan-
ning, rust en wijheid."

) In en boeililhistisch l<Iooster of
a in Tibet moet dat lukl<en.
,,ln mijn boek laat ik zien dat je je
niet hoeft te onttrekken aanje alle-
daagse leven. dat je ook hier, mid-
denin je drukke, westerse bestaan
totaal aanwezig kunt zijn. Vroeger
deed ik meditatiecursussen. Zo'n
bijeenkomst ontspande me. Maar
zo gauw ik thuiskwam en aan het
werk ging, was de rust weg. Ik voel-
de me doorlopend opgejaagd. Ik
vroeg me af hoe ik daarin verder
kon komen."

Q Kunt u uitleggen hoe dat gaat?
.t
,,De kneep zit 'm erin dat je onpret-
tige situaties niet vermijdt of weg
wenst maar erbij blijft en vervol-
gens in die situatie ontspant. Een
voorbeeld: ik heb veei last van een
allergie. Mijn luchtwegen verstop
pen en ik krijg het bij vlagen heel
benauwd.Jarenlang hoopte ik dat
de allergie overging, ik stopte veel
energie in beter worden. Tegen-
woordig denk ik: dit is het. Ik heb
de hoop op betere tijden losgelaten.
Doordat ik het zie zoals het is en
ontspan, ontstaat er ruimte waarin
ik tot een nieuwe houding kan ko
men. Ik leef nu met de allergie in
plaats van dat die me frustreert en
overneem. Ik voel me wijer."

A Waoromeenboek?*t
,,Tijdens mijn jarenlange studie
naar de toepassing van dit gedach-
tengoed ontdekte ik: Hee, het werkt
echt! Dat zouden meer mensen
moeten weten! Het heeft in ieder
geval mijn leven veranderd. Ik
merkte dat veel mensen de lucide
boeddhistische termen ontoeganke-
lijk vonden; boeiend maar lastig te
vertalen naar het leven van alledag.
Die slag heb ik met mijn boek wil-
len maken."

( U wos scenarioschrijfster voor
{ onder ondere'Baantjer' en

'Gijpsno & De Gier;.
,,Tijdens het schrijven van dit boek
was ik bezig met een televisieserie
over vrouwen in een midlifecrisis,
als tegenhanger van de gelikte wou-
wenseries van dit moment. Maar
het onderwerp'totale aanwezig-
heid' kreeg als vanzelfvoorrang.
Misschien komt die serie ooit nog.
Ik merk vanzelf of de inspiratie zich
aandient."

'Een zucht van verlichting',
ISBN 978 90 259 60872, 16,90 euro.
www.marthevandernoordaa.nl


