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Wij, zeven leraren die niet ondertekend hebben, betreuren deze publicatie en vinden haar 
onzorgvuldig. Wij verzwijgen niet de fouten van onze leraar, en staan volledig voor het 
opstellen van een ethische gedragscode voor Vipassana leraren, aanstelling van 
vertrouwenspersonen voor mogelijke slachtoffers en instelling van een ethische commissie.  
 
Wij schatten echter  in dat het noemen van de naam van onze leraar niet zal leiden tot veel 
meer meldingen van mogelijke slachtoffers, en dat de aantasting van zijn naam tot veel leed 
zal leiden, vooral bij de thaise gemeenschap in Nederland. De urgentie van het noemen van 
zijn naam ontgaat ons.  
 
Wij wijzen erop dat het gaat om gedrag uit de jaren ’80, de leraar al overleden is, hij geen 
weerwoord en ook geen erkenning kan geven als reactie op concrete gevallen.  
 
Wij wijzen er verder op dat onze leraar begin jaren ’90 zijn fouten erkend en zijn leven 
gebeterd heeft. Tenslotte: Elke leraar zal zich ervoor inspannen om wie ook maar zich 
beschadigd weet, desgevraagd, te ondersteunen bij de verwerking. 
 
Vipassana leraren waarmee contact opgenomen kan worden (alfabetisch):    

Peter Baert – peterbaert@hotmail.com  
Jotika Hermsen - jotikahermsen@gmail.com  
Aad Verboom - aad.verboom@gmail.com – 06  1522 6196 

 
Wie zijn de zeven leraren  
In 2006 is door de eerw. Mettavihari een groep van 14 Vipassana leraren gekwalificeerd om 
de kwaliteit van het onderricht in Vipassana meditatie te bewaken.  Wij omschrijven onze 
Vipassana richting als ‘een Nederlandse Vipassana gemeenschap in de traditie van Mahasi 
Sayadaw, die tot ons gekomen is via de eerw. Mettavihari’. 
 
Deze groep is sindsdien langzaam maar zeker bezig een aantal zaken in te richten. Op dit 
moment zijn we bezig met het opstellen van een gedragscode en opzetten van de 
bijbehorende organisatie om onjuist gedrag van de Vipassana leraren en begeleiders te 
voorkomen en waar nodig recht te zetten.  
 
In de afgelopen jaren is wereldwijd een aantal voorbeelden van onjuist gedrag van 
boeddhistische meditatie leraren aan het licht gekomen en in de openbaarheid gebracht.  Dit 
heeft geleid tot bewustwording van zowel de kwetsbare rol van de leraar alsook die van de 
mediterende.  
 
Vipassana leraren   
Als groep van Vipassana leraren pakken we deze problematiek van juist en onjuist gedrag van 
leraren en begeleiders op met als doel:   

x Het voorkomen van toekomstig onjuist gedrag van Vipassana leraren en- begeleiders  
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x Het rechtzetten van misstappen in het verleden, voor zover dat binnen de 
verantwoordelijkheden en mogelijkheden van de groep van Vipassana leraren ligt.  

 
Wat het eerste betreft gaat het om het uitwerken van de volgende onderdelen:  

x het opstellen van een gedragscode. 
x het instellen van een onafhankelijke vertrouwenspersoon en vertrouwenscommissie  
x het trainen van elkaar en de assistent-leraren en begeleiders op dit gebied  
x het communiceren naar de mediterenden die we begeleiden.  

 
Veranderingen binnen de lerarengroep  
Sinds 2006 is de samenstelling van lerarengroep veranderd door het overlijden van een van 
leden, het kwalificeren van een nieuwe leraar en begin dit jaar het teruggetreden van 2 
leraren.   
 
De lerarengroep neemt besluiten op basis van consent.  Omdat er over publicatie van de  
problematiek van onjuist gedrag geen consent verkregen kon worden, hebben vijf leraren zich 
in april dit jaar teruggetrokken om zo vrijelijk te kunnen publiceren. Dit zijn Johan Tinge, 
Ank Schravendeel, Frits Koster, Joost van den Heuvel Rijnders en Marij Geurts.  We 
respecteren elkaars beslissing en hebben met elkaar afgesproken te streven naar een ‘goede 
scheiding’.  
 
De lerarengroep heeft daarom nu zeven leden en gaat door vanuit de oorspronkelijke 
doelstellingen.  
 
De komende weken en maanden zal de groep een aantal dingen realiseren, waaronder een 
eigen ethische code en website.   
 
De zeven leraren zijn:  Aad Verboom, Henk Barendregt, Henk van Voorst, Jotika Hermsen, 
Marjo Oosterhoff, Paul Boersma en Peter Baert.  


