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Zenleraren geordineerd
Op zondag 26 juni heeft Jiun roshi zes nieuwe zenleraren benoemd. Dat was een unicum voor het
International Zen Institute (en ook voor de zengeschiedenis in Nederland). Allen hadden in de jaren
daarvoor een opleidingstraject onder haar leiding gevolgd. De ordinatie vond plaats in aanwezigheid
van vrienden en familie met een toespraak van Jiun roshi, muziek van Hogo Dienske en Martine des
Tombe en een presentatie van de nieuwe leraren van hun inzicht. Na afloop werd een foto gemaakt
in de tuin van de Noorder Poort.

Van links naar rechts: (de middelste naam is de leraarsnaam die zij gekregen hebben) :
Karin Myoshin Zeitler; Ardan Shinyo Timmer; Marleen Myoko Sint; Marjolein Kyosei Verboom; Jolinda Daishin
van Hoogdalem en Maria Kogetsu Steenman.

Zenleven vroeg de nieuwe dharmateachers zich ook voor te stellen in ons magazine. Hieronder vind
je zes korte portretten.
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Myoshin
Wat betekent je naam?
Wondrous Heart-Mind.
Kun je een korte schets geven van je levensloop?
Na en ook al tijdens mijn studie sociologie, economie en filosofie ben ik actief geweest in de (Duitse)
politiek. Daarna heb ik een centrum voor meditatie en therapie geleid. In die tijd leerde ik Prabhasa
Dharma zenji kennen en daarmee begon mijn zenbeoefening. Dat was in 1990.
Ik heb twee volwassen dochters. Sinds acht jaar woon ik op de Noorder Poort en ben ik daar in
training.
Waar en bij wie heb je zen beoefend?
Zeven jaar bij Prabhasa Dharma roshi in Duitsland, Nederland en Californië en achttien jaar bij Jiun
Hogen roshi in Nederland.
Wat verandert er voor jou door het leraarschap?
In het kader van het volgen van de opleiding tot zenleraar heb ik van Jiun Roshi de permissie en de
opdracht gekregen om weekendsesshins te leiden in het Duitse taalgebied, een opleiding op te
zetten voor Duitstalige meditatieleiders en om de Duitse sangha te ondersteunen bij hun
ontwikkeling. Ik blijf op de Noorder Poort wonen maar zal ook veel in Duitsland onderweg zijn.
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Met welke woorden heb je je inzicht gepresenteerd?
Nergens heen gaan,
iedere stap is nieuw, verassend, een geschenk.
Nooit aankomen,
want je weet niet waarheen de reis gaat.
Alles is nu.
Als je ernaar grijpt dan sta je met lege handen.
Grijp je er niet naar dan sta je ook met lege handen.
Dus, wat doe je?
Nergens heen gaan,
iedere stap is nieuw, verassend, een geschenk.
Nooit aankomen,
want je weet niet waarheen de reis gaat.
Alles is nu!
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Shinyo
Het portret van Shinyo ontbreekt vanwege een tocht naar Santiago de Compostella (zie ook het
artikel Shinyo laat zich niet vastpinnen)
Shinyo’s inzicht:

Stilte
Voordat ik me voorneem om stil te zijn
Is er al stilte
Jij bent er héél dichtbij
Ik ben er héél dichtbij
Ingaan in het hart van de werkelijkheid
Jij bent er héél dichtbij
Ik ben er héél dichtbij
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Myoko
Wat betekent je naam?
Myoko betekent Mooie Helderheid (in het Engels: Beautiful Brightness). Ik heb die naam overigens al
in 2011 gekregen, bij mijn ordinatie als unsui. Het was ook een naam van mijn eerste zenleraar:
Gesshin Myoko Prabhasa Dharma roshi. Die naam is me daardoor erg dierbaar.
Kun je een korte schets geven van je levensloop?
Ik heb scheikunde gestudeerd maar heb altijd gewerkt binnen de informatica, in het universitaire
onderwijs. Ik heb twee kinderen, allebei zoons, nu 28 en 29 jaar oud. Hun vader en ik zijn uit elkaar
gegaan toen ze nog klein waren, maar we hebben altijd samen voor ze gezorgd en zijn heel goed
ouders samen. Nog steeds – de oudste heeft een autistische beperking, wat veel zorg met zich
meebrengt. Vooral toen ik tussen de twintig en dertig jaar oud was, heb ik geworsteld met
existentiële vragen: wat doe ik hier, waar is het leven voor, en waarom slagen we er niet in om in
vrede met elkaar te leven? Die vragen hebben me eerst naar de Bhagwan-beweging en later naar zen
gebracht.
Waar en bij wie heb je zen beoefend?
Ik heb Prabhasa Dharma zenji voor het eerst ontmoet in 1988, toen ik zwanger was van mijn tweede
kind. Die ontmoeting maakte diepe indruk. In 1990 heb ik mijn eerste sesshin gedaan bij haar. Ik ben
haar leerling geweest tot aan haar overlijden in 1999, en ben toen leerling geworden van Jiun roshi,
die haar opvolgster is. In de loop der jaren heeft die zenbeoefening zich steeds verder verdiept, en
toen ik in 2011 kon stoppen met werken, heb ik dat gedaan en ben ik op de Noorder Poort gaan
wonen.
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Wat verandert er voor jou door het leraarschap?
De benoeming tot leraar is maar één stap in een lang en langzaam proces van groeien in de
beoefening, waarbij ook de behoefte groeit om deze prachtige, ongrijpbare traditie weer door te
geven.
Met welke woorden heb je je inzicht gepresenteerd?
Wie kan zen onderwijzen?
Een kraai, met zijn schorre roep.
Het hoge veelkleurige gras, bewogen door de wind.
Een spin die razendsnel ronddraait aan zijn draadje als je hem wilt pakken.
Een stapel plastic tuinstoelen.
De plotselinge geur van koffie (of van hondenpoep).
Alles is een ingang tot het onzegbare. Als het stil is.
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Kyosei
Wat betekent je naam?
Kyosei betekent "brug naar rechtvaardigheid". Maurits Hogo heeft de Chinese tekens nader
bestudeerd en ze geduid als "het juiste, oprechte of het onbevooroordeelde van een brug". Tezamen
een mooie uitdaging voor het zenleraarschap. Ik vind het een prachtige naam, voel me er helemaal in
thuis.
Kun je een korte schets geven van je levensloop?
Ik ben een middenstandsdochter (1961), opgegroeid in Rotterdam. Na de nodige omzwervingen
ben ik afgestudeerd in de Italiaanse taal- en letterkunde. Ik heb op veel verschillende plekken
gewerkt, vaak in het onderwijs. Nu werk ik op de Hogeschool Utrecht o.a. als docent communicatie
en ethiek. Ik ben getrouwd met een Ghanese man en we hebben twee bijna volwassen dochters.
Waar en bij wie heb je zen beoefend?
In 1990 maakte ik tijdens een seminar kennis met Prabhasa Dharma zenji. Ze herhaalde toen
steeds dat het allerbelangrijkste is om zelf te oefenen. Dat ben ik toen maar gaan doen. Na haar
overlijden werd Jiun Roshi mijn meester.
Wat verandert er voor jou door het leraarschap?
Het veranderen is voortdurend aan de gang. Aanvankelijk zag ik de ordinatie als een tussenstop op
een reis die allang begonnen was. Maar de voorbereidingen en de ceremonie raakten me veel dieper
dan ik had gedacht. Na de ceremonie liep ik de hele dag met een enorme glimlach rond. En nu? Het
veranderen blijft maar doorgaan.
Met welke woorden heb je je inzicht gepresenteerd?
Vijfentwintig jaar geleden opende Prabhasa Dharma zenji voor mij de deur naar zen.
Hoe kan je de deur openen naar dat wat altijd open is?
Hoe betreed je een huis zonder muren?
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Daishin
Wat betekent je naam?
Daishin betekent Grote Hart-Geest.
Kun je een korte schets geven van je levensloop?
Als kind heb ik in Suriname gewoond. Ik was altijd buiten, meestal alleen. De natuur daar heeft een
grote indruk op mij gemaakt. Nederland vond ik vreselijk in het begin: koud, guur, altijd binnen
moeten spelen. Gelukkig nam mijn vader me op zondag vaak 's ochtends heel vroeg mee naar het
strand. Dan zaten we op een duintop stil naar de lucht te staren, met de wind en het zand op onze
huid. Ik wilde schrijver worden, boerin en misschien dokter.
Ik werd uitgeloot voor geneeskunde en studeerde daarom Nederlands. Na een omweg
(boekverkoper, secretaresse) werd ik journalist. Naast mijn werk verdiepte ik me in krijgskunsten:
eerst aikido, een Japanse krijgskunst, en later taiji en qigong, Chinese krijgskunst en
gezondheidsoefeningen. Sinds 2004 geef ik daar ook les in en heb ik een taiji en qigong school in
Utrecht.
Omdat ik meer wilde weten over het Chinese gedachtegoed over gezondheid, ging ik Chinese
geneeskunde studeren. Sinds 2007 heb ik een eigen acupunctuur- en massagepraktijk en geef ik les
in Chinese geneeskunde aan de school waar ik ben afgestudeerd.
Tijdens een zomerweek aikido introduceerde de aikidoleraar een zenleraar. We moesten allemaal
een keer per dag zazen bij hem doen. De eerste keer zitten was een grote verrassing: dit ken ik! Dit
deed ik als kind in de tuin in Suriname. Hoe kon ik dat vergeten? Het duurde nog even voor ik Jiun
roshi gevonden had, maar toen dat het geval was, was ik op het zenpad. En dat heb ik gestaag
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bewandeld. Ik kwam vaak en graag op de Noorder Poort. In Utrecht ontwikkelde zich een vaste
meditatiegroep waar ik samen met anderen meditatieleider werd, naast meditatieleraar Maurits
Hogo Dienske.
Zen is altijd de krachtige onderstroom bij al mijn activiteiten, de bron voor mijn acupunctuurpraktijk,
voor de taiji en qigong en voor mijn schrijven, ook al ben ik geen journalist meer. Wie weet of ik ooit
nog boerin wordt.
Waar en bij wie heb je zen beoefend?
Ik heb altijd zen bij Jiun roshi beoefend. Toen zij in 1994 in Utrecht les kwam geven (toen nog als
Udaka Kanromon) klikte het meteen. Daarnaast heb ik een paar jaar geleden bij een Tibetaanse
dzogchenleraar, Tenzin Wangyal Rinpoche, een driejarige meditatietraining gedaan. Als hij in
Nederland is ga ik altijd naar zijn onderricht.
Wat verandert er voor jou door het leraarschap?
Op dit moment niet zoveel. Ik blijf de groep in Utrecht begeleiden. Ik heb onlangs een weekend over
zen en zithouding gegeven waarin ik oefeningen uit de qigong en taiji verbind met zazen. Dat vind ik
leuk. Ik zie wel wat de weg me brengt. Ik plan mijn pad niet zo. Als je open bent, dan dienen de
dingen zich vanzelf aan. Het is aan jou om ja of nee te zeggen. Om te luisteren naar wat jouw
antwoord is.
Met welke woorden heb je je inzicht gepresenteerd?
Op weg
Een open hart.
Alles komt en gaat.
Wat blijft er over?
Een naam, een rakusu
een versleten blouse.
Het komkommerkruid buigt zich met de wind
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Kogetsu
Wat betekent je naam?
Kogetsu betekent Stralende Maan.
Kun je een korte schets geven van je levensloop?
Ik kom uit een groot gezin van zes kinderen en drie pleegkinderen met hartelijke gastvrije ouders,
traditionele rolverdeling en originele ondernemende liberale leefstijl. We reisden in de jaren vijftig
voor vakantie naar Noorwegen om daar op een onbewoond eilandje te kamperen.
Ik ging naar de theaterschool afdeling mime en ging lesgeven in dat vak. Daarna werd ik docent
zelfverdediging en was medeauteur van een paar boeken over weerbaarheid. Ik werkte mee aan de
ontwikkeling van een cursus weerbaarheid voor meisjes in het onderwijs, aan een opleiding voor
docentes zelfverdediging en gaf cursussen aan oudere vrouwen in buurthuizen. In de jaren 90 gaf ik
als ZZP-er trainingen aan werkers in de gezondheidszorg en in het onderwijs rond de thema’s
agressie en seksuele intimidatie en diversiteit. Later ging ik als begeleider/coördinator werken met
mensen met een verstandelijke beperking. Ik volgde in die tijd ook de opleiding supervisiekunde en
gaf supervisie aan de Hogeschool van Amsterdam.
Ik trouwde jong en kreeg twee dochters. In een tweede huwelijk zorgde ik voor een stiefdochter.
Ik leef nu alleen, mijn drie dochters en 3 kleinkinderen wonen in de buurt.
Sinds 2007 ben ik meditatieleider van zengroep Abcoude. In 2011 nam ik van Myoko de zengroep in
Bloemendaal over. Beide groepen floreren en bestaan uit ongeveer vijftien mensen.
Waar en bij wie heb je zen beoefend?
Ik begon te mediteren in de jaren tachtig nadat ik een boek over zen had gelezen, eerst mediteerde
ik een paar jaar thuis alleen. Bij de aikidobeoefening werd ook gemediteerd. En de
zelfverdedigingslessen begonnen ook altijd met een korte meditatie. In de jaren negentig ging ik
naar retraites bij Genpo en Nico Tydeman op de Tiltenberg. Eind jaren negentig ontmoette ik daar
Jishin (nu Tetsue roshi). Ik vroeg haar mijn leraar te zijn en ging bij haar in Leiderdorp mediteren. Zij
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bracht mij in contact met de Noorder Poort. Sinds 2000 kom ik regelmatig op de Noorder Poort voor
retraites.
In 2012 startte daar de lerarenopleiding van Jiun roshi, daar kon ik aan meedoen en dat leidde
uiteindelijk tot het zenleraarschap.
Wat verandert er voor jou door het leraarschap?
Een nog groter commitment om wijsheid en mededogen op elk moment van de dag te leven. Alles
wat op mijn pad komt te accepteren met een werkelijk open hart en geest. Mensen waar mogelijk te
begeleiden en te ondersteunen bij de beoefening van zen, in de eerste plaats tijdens de
meditatiebijeenkomsten, en hen daarbij zoveel mogelijk te inspireren om in hun dagelijks leven op
een liefdevolle manier met zichzelf en hun omgeving om te gaan.
Met welke woorden heb je je inzicht gepresenteerd?
Dit pad
Loopt nergens heen
Niet naar rechts
Niet naar links
Niet rechtdoor
Er is geen weg terug
Dit pad is overal
Dit pad
Omvat
Alle pijn
Alle verdriet
Alle vreugde en geluk
Dit pad is nergens te vinden als je zoekt op google maps
Dit pad is het hart,
Het hart met de ogen
Tijdloos
Ik beloof het te gaan in grenzeloos vertrouwen.
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