
U-lab RAPPORT aan DE SANGHA 

 

Dit is het verslag van een onderzoek, hoe we ons als gefragmenteerde sangha 

weer met elkaar kunnen verbinden. Het onderzoek is gedaan door een groep in 

de sangha (zie onze namen aan het eind) volgens de U-lab methode. Dat is een 

op gewaarzijn gebaseerde veranderingsmethode, die heel dicht bij het 

boeddhisme staat. Het Shambhala Process Team heeft in juli 2019 laten weten 

dat ze ermee wilden gaan werken, en ze nodigden sangha-leden uit om dat ook 

te doen. 

De U staat staat symbolisch voor de onderzoeksmethode. In plaats van 

onmiddellijk omhoog te schieten in je onderzoek, ga je eerst naar beneden, de 

diepte in. Je probeert los te komen van je vaste gewoontepatronen en 

overtuigingen, en een diepere laag in jezelf aan te boren, wat je ook in 

meditatie doet. Pas daarna begin je aan je onderzoek: de omhooggaande poot 

van de U.  

Hoe wij in onze groep met elkaar werkten, is wellicht van belang voor hoe we 

naar gezagsverhoudingen aankijken. We hebben hierover ook verslag gedaan 

aan de Amsterdamse raad.                                                                                            

Na de eerste drie bijeenkomsten, besloot een deel van de kernteam die het 

proces leidde, op te stappen om diverse redenen. Het was een pijnlijk proces 

en tegelijkertijd werd het de rest van de groep, zowel kern- als extended 

teamleden duidelijk dat we het over een andere boeg moesten gooien. En dat 

het belangrijk was om één kernteam te vormen, waarin iedereen het initiatief 

kon nemen en iedereen gevraagd werd om een keer een voorzittersrol te 

vervullen.                                                                                                                                

We hebben door die keuze bij onze U-lab procedures alleen incidentele leiders 

gehad, wanneer het bijvoorbeeld nodig was een discussie te regelen. Je kunt 

zeggen dat we voornamelijk met natuurlijke hiërarchie gewerkt hebben. 

Iemands idee op een bepaald punt werd leidend, omdat de anderen inzagen 

dat dat het beste idee was. Wat daarbij hielp, was dat onze communicatie 

volledig transparant was: alle e-mails waren een reply to all.                               

Om als sangha meer in een dergelijke richting te gaan werken, is het denken we 

nodig dat het bestuur in deze richting gaat werken, maar ook dat de sangha zelf 

actiever wordt en initiatieven gaat nemen. En vooral dat er een brede, 

wederzijdse communicatie ontstaat tussen bestuur en sangha. Als je iets niet of 

wel zint, communiceer dat – vriendelijk!  

  



Het doel van onze Amsterdamse U-lab groep was om uit te vinden hoe we 

onderlinge verbinding in de  sangha zouden kunnen realiseren. “Verbinding” is 

natuurlijk altijd het doel van de sangha, maar nu er zoveel verdeeldheid, onrust 

en leegloop heerst, leek het ons belangrijk om expliciet naar manieren te 

zoeken om dat te bereiken. Verbinding streef je horizontaal na – tussen de 

sanghaleden; maar je kunt het ook in het verticale zin zien: tussen raad en 

sangha.                                                                                                                                    

Om antwoorden in ons onderzoek naar verbinding te vinden, hebben we in de 

U-procedure drie methoden gebruikt.                                                                                                                            

De eerste heet 3D-Mapping. Wat we daar in het klein probeerden te doen, zou 

de sangha misschien – langzaam, vroeger of later – in het groot kunnen doen: 

een bewuste keuze maken over de richting waarin we willen gaan. Je zou het 

“samen een gevoel vormgeven” kunnen noemen, te vergelijken met een 

essentieel soort besluitvorming.                                                                                      

Wij zagen dat de voorwaarde om tot een verantwoorde bewuste keus te 

komen over de richting waarin je wilt gaan, is dat je bereid bent tot loslaten. 

Dat wil zeggen dat je wel ergens voor staat, maar dat je je niet aan die positie, 

dat standpunt, die zienswijze, vastklampt. Wat we vaak niet zien, is dat het 

bijna “natuurlijk” is om dat wel te doen, en ook om niet in de gaten hebben dat 

we het doen.                                                                                                                        

Wij hebben in onze 3D Mapping eerst een kaart gemaakt van de huidige 

situatie van de sangha, en daarna van een mogelijke toekomstige situatie 

waarin “verbinding” het leidende motief was.                                                                                                                            

Toen we een “kaart” maakten van de huidige situatie van de sangha, zat de 

Sakyong helemaal aan de zijkant van het plaatje, in een soort burcht/fort die de 

‘court’ verbeelde. Maar in het model van de toekomstige situatie was de 

isolerende fortificatie om hem heen verdwenen, en bevond hij zich in het 

centrum, naast de troon waarop de dharma kwam te rusten. Iedereen kwam 

eigenlijk op zijn natuurlijke, authentieke positie terecht en dat schiep 

ontzettend veel ruimte en licht. En de buitengrens van de sangha werd ook 

opener, in plaats van een harde afbakening. 

 

Het volgende proces was het zogenaamde 4D-Mapping, ook wel “Social 

Presencing Theater” genoemd. Ter voorbereiding hebben we, door middel van 

diepte-interviews en onze intuïtie, gekeken naar wat voor stromingen we in de 

sangha hebben. We kwamen op 6 stromingen – ze overlappen elkaar 

natuurlijk:  



1. Loyalisten, sanghaleden die loyaal zijn aan de Sakyong, en geen kritiek op 

hem hebben en dulden.                                                            

2. Mahayanisten die zich vaak achtergesteld voelen bij de tantrikas.  

3. Een groep die de Sakyong wel erkent als leraar, maar kritiek op zijn 

handelwijze heeft. 

4. Een groep die aan het werk wil, visie zoekt, en plannen maakt. 

5. Een groep die vrij negatief is, en mensen die op het punt staan te 

vertrekken, of al vertrokken zijn – maar misschien terugkomen als het 

anders gaat.  

6. De groep jongeren.  

De mensen van alle zes stromingen zijn in onze visie de sangha. Als je je 

stroming als de enige ware beschouwt, is het moeilijk om tot verbinding te 

komen.    

Voor dit sociale theater waar het draait om je aanwezigheid, hebben we 6 

mensen gevraagd in één ruimte voor deze 6 stromingen te gaan staan, ze als 

het ware te belichamen. Dat doe je door resonantie, een intuïtieve benadering, 

namelijk dat je je probeert in te leven in, op dezelfde golflengte te zitten met 

iemand waarmee je misschien radicaal van mening verschilt, bijvoorbeeld over 

in de sangha willen blijven of niet. Deze methode heeft verwantschap met 

Familie-opstellingen. 

De eerste opdracht aan de “representanten” van de 6 stromingen was om zich 

intuïtief te gaan bewegen naar een sociale structuur, die de huidige realiteit 

binnen de Amsterdamse sangha weergaf. Daarbij kwamen ze los van elkaar, en 

ver van elkaar af te staan.  

De tweede structuur die ontstond doordat alle “representanten” zich opnieuw 

door de ruimte bewogen en ten opzichte van elkaar, vormde een mogelijke, 

aanstaande toekomst van de Amsterdamse sangha.                                                                                                                             

Weer was er veel onzeker bewegen. Maar op een gegeven moment gaf één 

persoon aan het eind de aanzet tot verbinding, waarna de anderen volgden. 

Dat was de persoon die voor de 4e groep stond “die aan het werk wil, visie 

zoekt, en initiatieven neemt.” Merkwaardig genoeg stopte deze persoon toen 

met zoeken en initiatieven nemen, kwam tot rust, en had compassie met de 

andere groepen die zo verward waren door hun verdeeldheid. Het ging niet om 

actie, maar om acceptatie en compassie, dat bleek voldoende te zijn om alle 

stromingen zich bij elkaar aan te laten sluiten en in authentieke verbinding met 

elkaar te laten komen. Toen werd deze hele groep eigenlijk weer als vanzelf 

een geheel.                                                                                                                            



Wanneer het onze wens is om van de sangha weer een geheel te maken, 

moeten we onze oordelen en veroordelingen opzij zetten, en ons de warmte 

realiseren die we voor onze mede-sanghaleden voelen. Daar zal dan 

verbindende actie uit voortkomen.  

 

De derde methode ging via Interviews. Het ging ons hier om ons naar buiten te 

richten, en te kijken hoe anderen het doen.                                                           

Het werd hier duidelijk dat ons pijnlijke en chaotische proces als sangha 

onderdeel is van een wereldwijd, in wezen spiritueel proces. Ons dat realiseren 

heeft verregaande repercussies voor onze kijk op de sangha: we staan hierin 

niet alleen, we zijn onderdeel van een groot geheel. Het is een proces van de 

aarde-wijsheid, Ratna. Meestal zien we die als gelijkmoedigheid, maar je kunt 

hem ook sociaal zien, als gelijkheid, een grass roots-streven om de 

doorgeschoten hiërarchie-neiging te compenseren: de vrouw gelijk aan de 

man, gekleurd gelijk aan wit, arm gelijk aan rijk, homoseksueel gelijk aan 

heteroseksueel, laag gelijk aan hoog, zwak gelijk aan machtig, en de aarde –  

dieren en fauna inbegrepen – gelijk aan de mensheid. Maar dan gelijkheid niet 

in de zin van gelijk en apart, maar van gelijk in de zin van verbonden. Je zou het 

kunnen zien als de sociale gevolgtrekking van het feit, dat alle levende wezens 

boeddhanatuur, fundamentele goedheid bezitten.                                                                                 

Gelijk en verbonden betekent dat iedereen in een gemeenschap gehoord 

wordt. Dat conflicten worden aangegaan en niet worden vermeden. Dat we 

zorgen dat wat in de onderstroom speelt aan het licht komt. En dat 

tegenstellingen en botsende meningen respectvol onderzocht worden.                                  

Shambhala is de enige boeddhistische traditie die het woord “maatschappij” in 

zijn kernleer heeft staan, en waarvoor het gezond maken van de maatschappij 

zelfs het hoofddoel van de beoefening is.  We moeten ons die instelling blijven 

realiseren – we zijn zelf een maatschappij in het klein.  

      

De U-lab groep: 

Annette Fehse       Elly Overman      Hans Baylé      Jacobien Schreurs                        

Meino Zeillemaker       Thijs Mullink 

Onze grote dank aan degenen die mede aan de wieg van deze onderneming 

gestaan hebben: 

Sybren Post        Barbara Wessels         Frank Stoop          Flip Kolthoff 


