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Op het omslag glimlacht een zittende Boeddha de lezer tegemoet. Zijn rechterhand 

heeft hij opgeheven. De handpalm is naar buiten gekeerd en de duim en wijsvinger 

zijn naar elkaar toe gebogen. De vitarkamudra wordt deze houding genoemd, de 

houding die de Boedhha aanneemt bij prediking en onderwijzing. Of de auteurs 

bewust voor deze afbeelding hebben gekozen weet ik niet – over de vitarkamudra staat 

niets in het boek, maar het past wel perfect bij de doelstelling die zij zichzelf bij het 

schrijven hebben gesteld: de lezer laten kennismaken met de boeddhistische traditie.   

 

Voor de meeste lezers zijn de auteurs geen onbekenden. Toch een kleine introductie: 

Annemiek Schrijver is het tv-gezicht van de IKON. In het televisieprogramma Het 

vermoeden interviewt zij uiteenlopende gasten over hun inspiratie en alledaagse 

spiritualiteit. Hein Stufkens publiceerde al een tiental boeken over zingeving, mystiek 

en (zen)boeddhisme. Diep in Zeeuws-Vlaanderen runt hij samen met zijn echtgenote 

een bezinningscentrum La Cordella.  

 

Met Verlicht en verlost schreven Stufkens en Schrijver hun tweede gezamenlijke boek, 

wederom een brievenboek. Eerder publiceerden zij Ik geloof het wel – over de 

houdbaarheid van het christendom. Toen besloot Schrijver, van huis uit gereformeerd 

vrijgemaakt,  dat zij dankzij haar boeddhistische scholing meer is gaan begrijpen van 

het christendom en er meer van was gaan houden.  Voor Stufkens, katholiek opgevoed, 

was deze zinsnede inspirerend om een tweede briefwisseling met Schrijver te starten, 

nu om al schrijvend en associërend de betekenis te ontdekken van het boeddhistisch 

pad dat zij beiden in het alledaagse leven waren ingeslagen én om te achterhalen hoe 

levend hun christelijke achtergrond in hun bestaan is gebleven. In twaalf hoofdstukken 

wandelen Schrijver en Stufkens langs thema’s die voor hun levensfilosofie van belang 

zijn: leven in het hier en nu, het belang van stilte, de helende kracht van een glimlach. 

Elk hoofdstuk bestaat uit een brief van Stufkens en één van Schrijver. 

De gekozen vorm – brieven –  is sturend voor de inhoud.  Brieven bieden de 

mogelijkheid om op een krachtige, compacte wijze je visie te formuleren, in de hoop 

dat de briefontvanger met een scherpe blik je visie verdiept of, met tegenargumenten, 

fileert. Maar ook:  brieven bieden de mogelijkheid om op een levendige en 

persoonlijke toon, van de hak op de tak springend, verschillende thema’s aan te 

stippen.  Daartoe behoren de brieven van Schrijver en Stufkens. Hun brieven zijn 



speels, licht van toon, losjes, vriendschappelijk. Nergens een onvertogen woord. 

Nergens wordt de relatie op het spel gezet. Het zijn vrienden op eenzelfde zoektocht. 

Maatjes. Hoewel de stilistische verschillen groot zijn (Schrijver noemt zichzelf nog 

wel eens presentatette of presentatruusje – een frivoliteit die Stufkens zichzelf, 

terecht, niet permitteert), is de wijze waarop zij schrijven nagenoeg identiek. Beide 

auteurs larderen hun betoog met verhalen, anekdotes en gedichten van anderen. Mooie 

verhalen, zoals de bekende geschiedenis van het mosterdzaadje. Een vrouw vraagt de 

Boeddha haar overleden kind weer tot leven te wekken. De Boeddha geeft haar de 

opdracht om bij hem terug te komen met een mosterdzaadje uit een huis waar de dood 

nooit is geweest. Tegen de avond keert ze terug, met lege handen maar een inzicht 

rijker: ‘de dood is overal en hoort bij ons leven’. (p. 45) Of er wordt een oude 

zenwijsheid gereciteerd over de twee manieren waarop een mens verlicht kan worden. 

‘De eerste is: “Alles lezen wat er maar geschreven is en daarna al die boekenwijsheid 

weer vergeten”. De Tweede: “Nooit een boek lezen”.’ (p. 122) Dat zijn verhalen die ik 

graag lees. Verhalen die overigens goed te gebruiken zijn bij een herdenking of in een 

gespreksgroep. Jammer alleen dat literatuurverwijzing ontbreekt.   

 

Een enkele keer raakt de briefwisseling onze beroepspraktijk. Als Stufkens 

bijvoorbeeld over de waarde van de glimlach schrijft: ‘En ik merk ook zo vaak dat, 

wanneer iemand me zijn zorgen komt vertellen en ik hem ontvang met een glimlach, 

er al een streepje licht binnen valt in diens hart.’(p. 68) Wie herkent dit niet? Maar ook 

de bekentenis van Schrijver die als interviewster graag luistert maar het luisteren ook 

haar ‘heilige wond’ (p. 112) noemt. Dat luisteren van ons, waar komt dat vandaan?  Of 

de wijze waarop de geestelijk verzorger aandacht inzet in een gesprek: ‘Om de 

begoocheling van de wereld die alleen in mijn gedachten, herinneringen en fantasieën  

bestaat los te laten en in het volle leven van dit moment te gaan staan: op de plek waar 

ik nu ben, waar ik niet vandaan moet vluchten door mijn bewustzijn allerlei zijpaden te 

laten inslaan.’ (p.93) 

 

Verlicht en verlost is geen inleiding op boeddhisme, christendom of  inter-religiositeit. 

Het blijft bij de alledaagse praktijk van spiritueel zoekende mensen die uit de rijkdom 

van verschillende levensbeschouwelijke stromingen handreikingen zoeken voor een 

goed leven. Diep graaft het allemaal niet, maar misschien is dat ook niet nodig?  

Stufkens en Schrijver zijn zachtmoedige leermeesters – zoals de Boeddha op het 

omslag – die elkaar en ons, de lezers, mooie pareltjes aanreiken.  
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