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Jiun roshi over zenmeesterschap 
 

Deze toespraak werd op 19 april 2016 gehouden in een dai-sesshin, een intensieve zevendaagse zen-

retraite. Zo’n toespraak, gehouden door een zenmeester, wordt teisho genoemd. In dai-sesshins 

wordt vooral geoefend met koans. Een koan is een vraag die niet met het denkende verstand te 

beantwoorden is, maar alleen vanuit (vaak plotseling optredend) inzicht in de aard van de 

werkelijkheid en van wat we het zelf noemen. Voorbeelden van koans zijn: Wie ben je als je een vogel 

hoort zingen? Wat is het geluid van één klappende hand? 

 

Vandaag kom ik met lege handen. Het geven van een teisho is voor mij 

altijd een soort creatief proces. Soms wordt dat op gang gebracht door 

een citaat van de zen-kalender.  

Maar het citaat van vandaag inspireerde me niet, dus ja, dan moet ik maar 

hopen dat er iets komt. Maar er kwam niets. 

 

Een creatief proces heeft ruimte nodig, dan moeten er geen andere 

dingen in de weg zitten. En opeens, ongeveer twintig minuten voor ik 

hierheen kwam, realiseerde ik me dat er iets was wat me bezighield. Jullie weten misschien dat de 

nieuwsbrief van de Vrienden van de Noorder Poort vervangen wordt door een digitaal tijdschrift dat 

twee keer per jaar gaat verschijnen. Myoko heeft mij daar een tijdje geleden voor geïnterviewd, en 

de eerste vraag die ze me stelde was: wat is een zenmeester? Ik weet niet meer wat ik toen 

geantwoord heb. Ik weet alleen dat ik ook gezegd heb: je moet me die vraag eigenlijk nog een paar 

keer stellen, want ik vermoed dat ik steeds een ander antwoord zal geven. 

 

Dus dat doet Myoko nu af en toe, dan vraagt ze: wat is een zenmeester? En dan zwijg ik, niet zoals 

het zwijgen van een meester uit de verhalen bij koans, maar ik zwijg omdat ik niet weet wat ik 

zeggen moet. Ik merk dat ik er intussen wel  mee bezig ben, met die vraag. Ik vraag me af waarom ik 

niet tevreden ben met een antwoord dat ik eventueel zou kunnen geven. Je kunt, en dat heb ik 

waarschijnlijk ook gedaan,  op een heel formele manier antwoorden: een zenmeester is iemand die 

lang getraind heeft en door de koans is gegaan, benoemd is door een andere meester, ouder is dan 

vijftig … er zijn een aantal van die dingen waarvan ik gehoord heb dat ze erbij horen.  

 

Als ik aan leerlingen vraag: wat is een zenmeester, dan krijg ik ook wel antwoorden. Maar die 

antwoorden zeggen doorgaans alleen iets over een bepaalde eigenschap van zo iemand. Dan zeggen 

ze bijvoorbeeld:  dat is iemand die goed les kan geven, of iemand die verlicht is, of iemand die... tja, 

wat zou je zeggen? Maar als ik een dergelijk antwoord gaf, zou het niet kloppen. Wat ik ook zou 

zeggen, het klopt niet. Bedenk maar wat. Marjita, jij bent goed in bedenken, wat zou jij zeggen? 

 

Marjita (met lage stem): Ooooooo. 

Zou jij dat zeggen? Dat zou Marjita zeggen. Maar het klopt niet.  
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Myoshin: Je hebt een keer gezegd: een oud kind.  

 

O ja, dat gaat over de betekenis van het woord roshi. Ik vind dat een 

mooie vertaling: een oud kind. Als een zenmeester  dan toch iets moet 

zijn, dan maar een oud kind. 

 

Gisteravond leek het me opeens heel eenvoudig. Volgens mij ben je 

alleen zenmeester als je beseft wanneer je niet een zenmeester bent. 

Dat is het ook nog niet helemaal, maar het komt wel in de richting. 

Want als je zegt: vrij, of een oud kind, of een jong kind, dan is dat niet 

altijd waar. Ik denk (en ik hoop ook) dat geen enkele zenmeester van 

zichzelf zou zeggen: ik ben verlicht. Of: ik ben een goed mens. Als ik zeg: 

een zenmeester is een goed mens, brand ik mezelf onmiddellijk.  

Ik realiseerde me dat ik eigenlijk gewoon weer  uitkom bij de Boeddha. 

Als de Boeddha iets werd gevraagd, zei hij heel vaak: het is niet  dat. Dat 

is eigenlijk het enige wat ik een beetje veilig kan zeggen. Een 

zenmeester is niet...  Op het moment dat je zenmeester bent, kun je niet 

zeggen waarom.  

 

Hé, dat is interessant. Is dat niet ook een beetje zo met de 

koanoefening? Als jullie een antwoord geven op een koan, zeg ik 

volgens mij niet zo vaak: dat is goed. Ik zeg veel vaker...nah, nog niet 

helemaal.  

 

Dat wat het ware is, dat kun je niet omschrijven of benoemen of 

uitleggen. Dat vindt plaats in het gebied van het niet-weten. En dat is 

moeilijk voor degenen die pas net oefenen met een koan. Want we zijn 

zo gewend om, als ons iets gevraagd wordt, in woorden een antwoord 

te geven, als beschrijving of als uitleg. Maar dat is niet het ware. Het 

ware wordt eigenlijk alleen maar geleefd, het is een momentane 

gebeurtenis, een actie, iets waar je geen afstand van kunt nemen. Je 

kunt er niet naast gaan staan en vervolgens zeggen wat het is. Want wat je dan zegt is niet het ware, 

maar een beschrijving. En ook dat klopt weer niet, want  ook taal kun je zo gebruiken dat het het 

ware is. Of beter: je kunt zo spreken dat het het ware is. 

 

Dus: wat is een zenmeester? Wat is een koan? Als je al een tijdje met koans oefent, weet je op het 

moment dat je je antwoord brengt, of het  het ware is of niet. Eigenlijk heb je mij daar niet eens voor 

nodig. Als je tenminste die fase van uitleggen, van beschrijven voorbij bent. Dan begint de 

koanoefening pas echt. 

 

Staf en hossu (attributen van een 
zenmeester); kalligrafie van 
Hakuin 
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Dat betekent dat je de moed moet hebben om je over te geven aan het niet-weten, aan dat moment 

van echt niet-weten. Hoe moeilijk is het om dat moment te realiseren waarop een vogel fluit. Zolang 

je het nog kunt beschrijven, is het niet het ware. Wat is het dan wel? Wat is een zenmeester, wat is 

een zenbeoefenaar? Wat betekent het op de weg te zijn? Geen idee. Hoe langer ik zen beoefen, hoe 

moeilijker het wordt om uit te leggen wat zen nu eigenlijk is. Je kunt uitleggen hoe je moet zitten, 

welke oefening je kunt doen, hoe je moet lopen, hoe je moet eten… Alle rituelen, buiginkje hier, 

buiginkje daar. Is dat zen? Toevallig heeft zen hier een gemengd Japans-Vietnamees gezicht. Maar er 

zijn ook scholen waar alle franje wordt weggehaald. Gewoon normale kleren, geen rituelen. Ik weet 

het niet. Ik denk dat er ook iets in die rituelen zit. We kunnen natuurlijk alles doen zoals in het 

dagelijks leven. Maar het gaat er hier niet om, dat we leren hoe we dagelijks moeten zijn, het gaat 

steeds maar weer om die confrontatie, om de momenten waarop we ons ineens iets realiseren, 

waarop we ineens iets ontdekken.  

 

 
Wie ben je als je een vogel hoort zingen? 

 

Het is belangrijk dat we uit het gewoontezelf komen. Dat we ons niet als automatisme ons verlaten 

op wat we al weten en kunnen. Maar dat we uitgedaagd worden om te doen wat we niet weten. Dat 

we verrast kunnen worden. Dat zijn eigenlijk ook momenten van creatie, van schepping. Zo’n 

schepping komt uit het niets. En als het voorbij is, is het weg, hoeft er niets mee gedaan te worden. 

Als het écht gedaan is, is het helemaal weg. En vandaar, als je jouw antwoord op je koan hebt 

gebracht en ik zeg je: breng me nog eens een antwoord, dan moet je niet teleurgesteld zijn. Soms 

zeggen mensen: maar ik heb toch al geantwoord en het antwoord was toch goed! Maar als je echt 

geantwoord hebt, waar is dat antwoord dan gebleven? Kun je dat antwoord herhalen? Als jij denkt 

dat je je antwoord kunt herhalen, moet je juist  verder gaan met de koan, totdat je het niet meer 

kunt herhalen. En dan doen we het nog een keer. 
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Voor degenen van jullie die net beginnen met koans: koanoefening is niet een soort tentamen, niet 

iets om te kijken of je het goed doet. Het is  een gelegenheid, een kans om het ware te leven. En 

iedere keer dat je dat moment hebt geleefd, is het deel van jou geworden. Dat is een belangrijk 

aspect van het veranderingsproces dat plaatsvindt in de zenoefening. De verandering vindt niet 

plaats in onze kennis, in het weten, maar in het zijn. Op het niveau van het zijn, op het niveau van het 

leven, daar kunnen we veranderen. En dat is wat koanoefening doet. Als je het weten achter je durft 

te laten, als je het begrijpen achter je durft te laten, als je het uitleggen achter je durft te laten, ga je 

naar het zijn. 

 

Zen is om te leven. Nu, in dit moment. Dit is het enige moment waarin dat kan. Daarom heeft het ook 

geen zin om verwachtingen te hebben over de toekomst of terug te kijken naar het verleden. Zen 

leven betekent dit moment gebruiken. Dit moment is een kans. En wat is dit moment? Dit moment is 

steeds weer een ontmoeting. Of we nu onze gedachten ontmoeten of onze gevoelens of dingen die 

we zien of horen, het is steeds weer een gelegenheid om het ware te leven. 

 

Wat is een zenmeester... Wat is het zogenaamde goede antwoord op een koan?  

Jij bent de enige die dat niet-weten kan.  

 

Een goede dag. 
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Leven als wolk en water 

Tetsue roshi in gesprek met Myoko 

 

Wat heeft jou oorspronkelijk naar zen gebracht, of beter misschien nog naar een spirituele weg? 

Spiritualiteit is eigenlijk altijd een deel van mijn leven geweest, al vanaf heel jong. Ik ben katholiek 

opgevoed. Eén van mijn eerste herinneringen is dat ik met mijn vader heel vroeg op zondagmorgen 

naar de vroegmis ging. We liepen er in de stilte van de ochtend heen, en als we dan iemand 

tegenkwamen lichtte mijn vader, zonder iets te zeggen, zijn hoed. En dan de mis, nog  in het Latijn, 

de gregoriaans gezangen, de geur van wierook, die stilte, alles. Het was een eenheidservaring, een 

totale ervaring. Ik weet nog heel goed dat mijn moeder een keer een kraaltje uit mijn neus aan het 

peuteren was dat ik daar bij wijze van experiment in had gestopt en dat ik toen vroeg: “Mama, wat is 

God?”. Waarop ze zei: “God heeft geen begin en geen einde”. Toen dacht ik eerst: hoe kan dát nou. 

En toen dacht ik: ooo, ja. Enerzijds prikkelde het mijn nieuwsgierigheid (geen begin en geen eind, dat 

kán toch niet), maar iets anders in me kon het ook meteen aannemen omdat ik het met die 

ervaringen van de zondagmorgen kon verbinden, waar ik ook niet van kon zeggen waar het begon en 

waar het eindigde.  

 

Dat verlangen naar spiritualiteit of die ervaring van méér, van één, is in mijn gevoel dus altijd bij me 

geweest. Ik ben, binnen de katholieke kerk, op zoek geweest naar spirituele verdieping, maar toen ik 

een jaar of zeventien was (in de 70-er jaren) ervoer ik de katholieke kerk als enorm droog. Ik kan het 

niet anders omschrijven, ik vond het heel droog. Toen ik tweedejaarsstudent psychologie was werd 

er een cursus Zen en psychotherapie aangeboden. Die werd gegeven door Ada Herpst, zij was 

psychotherapeut, maar ze deed ook zenmeditatie bij pater Lasalle. Zij zag bij mensen die in therapie 

gingen grofweg twee soorten problemen: problemen ontstaan in hun jeugd (en daar is 

psychotherapie uitstekend voor) en levensvragen: wie ben ik, waarom ben ik hier.  Die vragen liggen 
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eigenlijk meer op het vlak van de religie. Ada Herpst vroeg zich af of die mensen misschien iets aan 

zenmeditatie zouden kunnen hebben, en dat ging ze uitproberen op studenten. Ik weet helemaal 

niet wat haar conclusie uiteindelijk is geworden, maar zo ben ik dus met zen in contact gekomen.  

 

 
 

Toen die cursus voorbij was bood ze zenmeditatie aan, in een oude kapel bij het ziekenhuis waar de 

faculteit psychologie in die tijd gevestigd was. Toen ze stopte ben ik verder gegaan bij Nora Houtman 

en via haar ben ik uiteindelijk in een weekend op de Theresiahoeve terechtgekomen, bij Judith 

Bossert. Daar zag ik een aankondiging met een fotootje van Prabhasa Dharma zenji en ik dacht: dáár 

moet ik naartoe. Ik wist toen nauwelijks iets van zen, van boeddhisme, ik ben er heel open ingegaan. 

Ik ben op zich wel een lezer, maar ik ga vaak pas lezen nadat ik iets ervaren heb. Dus ik ben er 

gewoon kop en kont ingestort, en ja, het voelde voor mij van…, ja, hier ga ik mee door. Hier blijf ik bij, 

of… ik kan het moeilijk uitleggen. Een enorm sterk gevoel “ja, dit is de weg die ik moet gaan”. Een 

roeping, als je het zo kan zeggen. Dat je weet: dít is het.  

 

Jouw oefening is van het begin af aan heel intensief geweest, maar je hebt er nooit voor gekozen 

unsui (zenkloosterling) te worden. Kun je iets vertellen over die keuze? 

Tamelijk snel nadat ik Prabhasa zenji heb leren kennen, heb ik Dré ontmoet. Dat was voor mij een 

zielsverbinding en we wilden ook heel graag kinderen. Ik heb eigenlijk van het begin af aan geweten: 

voor mij is het én én. Ik heb een lekenleven geleid, me toegewijd aan mijn gezin en mijn werk én me 

heel erg toegewijd aan mijn oefening. In ’97, toen Prabhasa Dharma roshi voor het laatst hier in 

Nederland was, heb ik haar gevraagd: Roshi, zou het beter zijn voor mijn oefening als ik unsui werd? 

En ze zei: Why? You already live like that. Waarom zou je dat doen? Je leeft al zo.  

 

Unsui betekent Wolk en water, en zoals ik dat begrijp, is dat doen wat op een bepaald moment van 

je gevraagd wordt, wat zich aandient om te doen. Ik ging al snel, op verzoek van Prabhasa zenji, 

groepen begeleiden en andere meditatieleiders ondersteunen. Vanaf 1997 ging ik ook retraites 

geven in Spanje. Op een bepaalde manier is het niet zo makkelijk om én een gezin en een bedrijf te 



 
 Nummer 2  
 Najaar 2016 
 

8 
 

hebben én dat ook allemaal te doen. Twee à drie avonden per week weg naar groepen, altijd 

onderweg, erheen reizen, weer terugkomen, dat was goed, maar niet altijd van: hè, leuk.  

Zó heb ik haar uitspraak begrepen, dat ik volkomen toegewijd was aan dat wat er te doen was, en dat 

dát mijn vorm was van unsui  zijn. 

 

 
Foto afkomstig van de blog van Rico Sneller, ricosneller.blogspot.nl. 

 

Daarnaast heb je ook altijd gewerkt. Wat voor werk is dat? 

Ik ben opgeleid als ontwikkelingspsychologe. Ik heb op allerlei plekken gewerkt: in de 

schoolbegeleidingsdienst, in de wereld van de kinderdagverblijven en bij het uitvoeren van 

psychodiagnostische onderzoeken ten behoeven van jeugdbeschermingszaken. In 1998 ben ik voor 

mezelf begonnen als psycholoog-mediator, onder andere om meer tijd te kunnen besteden aan zen, 

om, als er een retraite was, aan niemand vrij te hoeven te vragen. Die eigen praktijk heb ik nog 

steeds. 

 

Ik voel dat zo: ik ga iedere dag naar de oorlog, als vredestichter. Ik doe vooral echtscheidingszaken, 

soms hele complexe (ik vind vechtscheiding  niet zo’n fijn woord) en daarnaast ook 

kinderontvoeringszaken. Ik ga vooral naar deze oorlogen ter wille van de kinderen. Ik heb samen met 

Cees van Leuven (nu raadsheer bij het gerechtshof in Den Bosch)  een bepaalde aanpak ontwikkeld 

waar veel vraag naar bleek te zijn. Na een scheiding moeten mensen toegroeien naar een situatie 

waarin ze geen partners meer zijn, maar wel collega-ouders blijven. Onze aanpak ondersteunt dat 

proces en helpt hen het kind daarbij centraal te zetten. Ik leer die aanpak nu ook aan anderen; ik 

geef graag onderwijs en ik deel ook graag dingen. 

 

Hoe hebben die drie aspecten van je leven, werk, gezin en zenbeoefening, elkaar beïnvloed? 

Ik ben in 1986 getrouwd met Dré, in 1989 is onze zoon Sam geboren en in 1991 onze dochter Kiki. Al 

heel snel vroeg Prabhasa zenji aan mij of ik verhalen wilde schrijven voor kinderen en toen de 

Noorder Poort er was, of ik een familieretraite wilde begeleiden.  

http://ricosneller.blogspot.nl/
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In mijn werk als mediator oefen ik voortdurend de vier brahmavihara’s1, en dan zeker ook 

gelijkmoedigheid. Dat is een kwaliteit die ik heel erg heb geleerd bij al die boze, schreeuwende en 

verdrietige mensen bij mij in de kamer, bij al die verdrietige, angstige en boze kinderen. Misschien 

zijn deze vier geestestoestanden zelfs nog belangrijker dan de vier bodhisattvageloften2, die me ook 

voortdurend inspireren: hoe eindeloos het ook is, je zet je er voor in.  

De betekenis van zen naast mijn werk was voor mij persoonlijk dat ik op gezette tijden in die sesshins 

zat, naar de groepen moest. En hoewel dat een grote inspanning was, was het ook heel fijn als 

onderbreking van die oorlog, als moment van vrede.  

 

En verder is het zo dat de dingen die ik meemaak in mijn werk, in de conflicten, in de gesprekken met 

kinderen, dat ik die meeneem in mijn beoefening. Ze klinken door in de toespraken die ik geef en ze 

spelen een rol in mijn gesprekken met deelnemers aan retraites, vooral als die me dingen 

voorleggen. De oefening verdiept zich daardoor, krijgt veel meer reliëf. In allerlei situaties kunnen we 

ons afvragen: wat heeft de Boeddha daarover te vertellen? En als we dat dan gaan oefenen, wat 

gebeurt er dan? Steeds weer die twee kanten. 

 

Wat wil je mensen vooral leren? 

Ik zou niet willen zeggen dat ik mensen iets wil leren. Ik wil ze heel graag helpen om zich te 

realiseren, in dit moment. Om de aard van de vergankelijkheid te ervaren, die vruchtbare leegte3 te 

ervaren, het mededogen te ervaren en in zichzelf aan te spreken, en de schoonheid, ook van de 

moeilijke dingen, dat zou ik ze willen helpen ervaren, hen in die richting wijzen. Toen Prabhasa 

Dharma zenji mij in 1995 tot zenleraar wijdde, zochten we naar een goede Spaanse vertaling van dat 

woord zenleraar. Letterlijk zou het professor de zen zijn, maar dat vonden we helemaal niet kloppen. 

Uiteindelijk zijn we toen uitgekomen op guía de zen, zen-gids. Zo ervaar ik dat ook. Ik kan een gids 

zijn, maar uiteindelijk blijft het de verantwoordelijkheid van mensen zelf om die stap te zetten. Ik kan 

het hoogstens zélf leven, en hopelijk raakt het dan iets in hen waardoor ze denken: hé. Daarom heb 

ik mijn bedrijf ook Anaguia genoemd: Ana van Annelies (mijn gewone naam) en van analyseren, en 

guía. Want ook in mijn werk laat ik mensen zien: je kunt die kant of die kant op. 

 

Jezelf realiseren, het ervaren van de vruchtbare leegte…. Kun je daar iets meer over zeggen?  

Het is moeilijk om dat zo in een gesprek als dit toe te lichten terwijl ik niet zie wie het leest… Als 

mensen erover lezen, hebben ze de neiging om het vast te grijpen: o, zo zit het. Eén van de dingen 

die ik me heel erg diep gerealiseerd heb, zeker door mijn werk als mediator, maar ook wel door mijn 

                                                           
1
 De vier brahmavihara’s, ‘goddelijke verblijfplaatsen’, zijn de vier hoogste, meest na te streven 

geestestoestanden: liefdevolle vriendelijkheid, mededogen, medevreugde (blij zijn met andermans voorspoed 
en geluk) en gelijkmoedigheid. 
2 Alle wezens zijn met oneindig vele; ik beloof ze allen te bevrijden. Verwarringen zijn onuitputtelijk; 

ik beloof ze alle te beëindigen. De poorten der waarheid zijn ontelbaar; ik beloof ze alle te betreden. De weg 
van Boeddha is ongeëvenaard; ik beloof hem tot het einde toe te gaan. 
 
3
 Een term van de 12-e eeuwse Chinese zenmeester Hongzhi 
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werk als meditatieleider, zenleraar en nu dus zenmeester, is dat de meest gewelddadige gedachte 

die ik ken, die eigenlijk de start is van ieder conflict en iedere oorlog, is: zó zit het, en ik weet het. En 

ik ben heel bang dat als ik probeer die ervaringen van jezelf realiseren, van vruchtbare leegte in 

beschrijvingen te vangen, mensen denken, “o zo zit het. En nou weet ik het”. Die kans wil ik ze niet 

geven. Omdat ik het veel belangrijker vind dat ze denken: wat zou ze daar nou mee bedoelen? Wat 

zou dat nou kunnen zijn? En dat ze daardoor op speurtocht gaan, de verdieping in gaan, dat hoop ik 

heel erg. Ik denk dat ik zo’n vraag nog het best kan beantwoorden met een fraai gedicht, of een mooi 

verhaal… Maar dan nog. Ik vind vaak dat kunst dichter in de buurt komt, maar dan nog. Het is zo 

belangrijk om de ervaring uit de eerste hand op te doen. Dat is zo wezenlijk. 

 

 
Vruchtbare leegte, Wim Peters, 2012 

 

Je bent kortgeleden zenmeester geworden. Verandert dat iets? 

Prabhasa Dharma zenji heeft me indertijd uitgelegd dat je in onze zentraditie eerst op een bepaalde 

manier functioneert, als het ware onder de beschermende vleugels van de zenmeester, en dat je pas 

daarná een bevestiging daarvan krijgt door een benoeming. Jiun Hogen roshi heeft dat bij mij ook zo 

toegepast. Het is dus geen scherpe lijn, maar het zal zeker veranderingen gaan geven, al weet ik niet 

precies welke. Ik ben gewoon open voor wat er op de weg komt om te doen. Wat ik zeker als een 

verantwoordelijkheid voel is dat ik nu ook lineage holder ben, wat betekent dat ik de traditie voort 

moet zetten als Jiun roshi overlijdt of niet meer als meester zou kunnen functioneren. Maar het heeft 

geen zin om me daarover gedachten te maken, want dat weet je niet. Niet weten, écht Niet Weten, 

is voor mij heel wezenlijk, heel cruciaal. Ik sta met open handen, ik ontvang het, ik leef het. En ja, 

natuurlijk, in de afgelopen retraite zit ik opeens op de teishostoel, reciteer ik opeens voor het altaar, 

maar dat zijn meer uiterlijkheden. 
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Je draagt nu de namen Jishin Tetsue, met de betekenis Mededogend hart, Gezegend met wijsheid. 

Wat betekenen die namen voor je? 

Toen ik die naam kreeg van Jiun roshi, dacht ik dankbaar, ‘o ja, die vogel - wat fijn dat die twee 

aspecten allebei  in mijn namen zitten’. Volgens een gezegde is zen als een vogel met twee vleugels, 

wijsheid en mededogen. Als je alleen wijsheid ontwikkelt en geen mededogen, dan wordt de 

oefening heel droog. Als je alleen mededogen ontwikkelt en geen wijsheid, dan verzand je in de 

burn-out, zeg maar. De balans is wezenlijk: alleen als beide even sterk ontwikkeld worden, kun je 

vliegen. Dus hoe mooi is het dat die namen me gegeven zijn. Ik ervaar ze als een voortdurende 

aansporing om te blijven vliegen, om niet de een of de ander de overhand te geven. 
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Omgaan met klachten en conflicten 

 

Overal waar mensen met elkaar samen zijn en interacteren, kunnen conflicten ontstaan. Dit kunnen 

verschillen van inzicht zijn of irritaties, maar binnen de context van een spirituele organisatie kunnen 

zaken die te maken hebben met macht, geld en seksualiteit een negatieve rol gaan spelen, zoals in de 

afgelopen jaren binnen diverse religieuze tradities is gebleken. Ook binnen onze sangha kunnen 

dergelijke irritaties, ruzies of verschillen van inzicht ontstaan. Tot onze sangha rekenen we de 

deelnemers aan de landelijke meditatiegroepen en aan de programma’s op de Noorder Poort, de 

meditatieleiders, de leraren, de osho’s en de zenmeesters. 

  

Het afgelopen jaar hebben we gewerkt aan een regeling om met klachten en mogelijke conflicten om 

te gaan. De definitieve tekst van de regeling is nog niet helemaal klaar, maar de regeling is ver 

genoeg ontwikkeld om er hier al wel aandacht aan te besteden. We hopen de volledige regeling voor 

1 januari 2017 te publiceren op www.zenleven.nl. 

  

Als je een klacht over iemand hebt of met iemand in conflict bent gekomen, dan raden we aan dat je 

altijd eerst probeert er met de betreffende persoon over te praten. Als dat niets oplevert of als dat 

om welke reden dan ook niet kan of niet lukt, dan kun je een gesprek aanvragen met één van onze 

vertrouwenspersonen. Naar gelang de ernst van de klacht kan dat iemand uit de sangha zijn of een 

externe vertrouwenspersoon. 

  

Interne vertrouwenspersonen (in opleiding) 

De interne vertrouwenspersonen zijn er voor gevallen waarbij geen sprake is van ernstig 

grensoverschrijdend gedrag. Een paar voorbeelden: je neemt deel aan een programma op de 

Noorder Poort en je voelt je onheus behandeld door degene die het leidt; je bent meditatieleider en 

hebt een conflict met een andere meditatieleider of met een leraar; een leraar propageert het 

gebruik van drugs op een manier die jij strijdig vindt met de geloften. 

  

Je kunt met een vertrouwenspersoon in contact komen door haar of hem een email te sturen. 

Misschien wil je in die email al uitleggen wat je dwars zit, maar dat hoeft niet: je mag je ook 

beperken tot het verzoek om een gesprek. De vertrouwenspersoon neemt dan contact met je op.  

  

De informatie die je hun geeft, zullen ze zonder jouw toestemming met niemand delen en zij zijn er 

uitsluitend om jou te ondersteunen . Ze helpen je om te beslissen hoe je hierna verder wilt gaan. 

Soms zal er geen vervolgstap nodig zijn maar is het contact al voldoende om je onvrede weg te 

nemen. In andere gevallen kan een vorm van bemiddeling wenselijk zijn. De regeling zal twee 

vormen van bemiddeling aanbieden, één voor conflicten tussen gelijkwaardige partijen en één voor 

conflicten waarbij er een ervaren machtsverschil is, bijvoorbeeld tussen een leerling enerzijds en een 

leraar of zenmeester anderzijds. Bemiddelaars zijn in eerste instantie vrijwilligers vanuit de sangha, 

die een korte training hebben gevolgd op dit gebied. Als ook de bemiddeling niet het gewenste 

http://www.zenleven.nl/
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resultaat oplevert, zal de vertrouwenspersoon je helpen om te beslissen welke stappen er eventueel 

nog meer nodig zijn. 

  

Onze interne vertrouwenspersoon zijn nog in opleiding en dus nog niet als zodanig gecertificeerd.  

  

Dit zijn de interne vertrouwenspersonen: 

 

Liz Cornelissen (1952) heeft gewerkt in de jeugdhulpverlening als 

groepstherapeut en de afgelopen 15 jaar als vrijgevestigd 

therapeut, supervisor en coach. Ook heeft 

zij veranderingsprocessen in organisaties begeleid. Ze heeft 

ervaring opgedaan met thema’s als machtsmisbruik, seksueel 

overschrijdend gedrag, pesten op het werk, verlies en 

rouwverwerking. Haar persoonlijke kracht is een optimistische 

instelling, met het vertrouwen dat zelfs voor de meest moeilijke 

problemen een oplossing is te vinden. 

Haar email-adres is lizcornelissen@gmail.com 

 

 

Marjolein Kyosei Verboom (1961) werd in juni 2016 benoemd tot 

zenleraar. Zij werkt als docent communicatie en ethiek en als 

studentbegeleider en coach op het HBO. Ze is opgeleid tot 

mediator. Aandachtig luisteren en vertrouwelijkheid 

bewaken vindt zij de belangrijkste opdrachten voor een 

vertrouwenspersoon. Gezamenlijk met degene die zich meldt bij 

de vertrouwenspersoon kan vervolgens gekeken worden naar 

wat nodig en gewenst is en welke mogelijkheden er zijn om 

de pijnlijke of vastgelopen situatie tegemoet te treden. Haar 

email-adres is verboommarjolein@gmail.com 

 

 

Sam Nierop (1989) komt al sinds zijn kindertijd op de Noorder 

Poort via zijn moeder Tetsue roshi, eerst naar de familieretraites 

maar later ook naar andere zen-programma’s. Hij voelt zich 

daardoor zodanig met de sangha verbonden dat hij zich graag als 

vertrouwenspersoon wil inzetten. Hij studeerde natuurkunde en 

rechten en werkt nu als adviseur op het gebied van duurzame 

energie.  Hij sport graag en heeft een passie voor talen sinds hij in 

Japan heeft gestudeerd. 

Zijn email-adres is nieropsam@gmail.com 

 

mailto:lizcornelissen@gmail.com
mailto:verboommarjolein@gmail.com
mailto:nieropsam@gmail.com
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Externe vertrouwenspersoon 

Wanneer er sprake zou zijn van bijzonder ernstige zaken zoals seksueel grensoverschrijdend gedrag, 

seksuele intimidatie, agressie of discriminatie of ongeoorloofde verhoudingen tussen een leraar en 

een student, is er ook de mogelijkheid om dit te melden aan een extern vertrouwenspersoon. Voor 

onze sangha hebben we Carla Goosen bereid gevonden deze rol op zich te nemen, waarvoor we haar 

zeer erkentelijk zijn. 

 

Sinds 1988 is Carla vertrouwenspersoon bij allerlei instellingen en 

opleidingen; zij was in Nederland een van de grondleggers van de 

professionalisering van de functie van vertrouwenspersoon. Carla 

heeft een achtergrond als therapeut in de GGZ. Daarnaast heeft 

zij veel ervaring als mediator, klachtonderzoeker en als 

ombudsvrouw. Carla's specialisme is seksuele intimidatie. Bij de 

IZI-sangha zal Carla als extern vertrouwenspersoon het 

aanspreekpunt zijn voor mensen die ongewenste 

omgangsvormen ervaren.Zij zal luisteren naar de melder en deze 

begeleiden op onderwerpen als discriminatie, intimidatie, 

agressie, pesten, seksuele intimidatie en grensoverschrijdend 

gedrag bij conflicten met als doel bij te dragen aan beëindiging 

van het ongewenst gedrag, de-escalatie van het conflict en het verbinden van de betrokken 

partijen.Indien gewenst kan zij de melder begeleiden en ondersteunen bij een gang naar de 

klachtencommissie (formeel traject); het indienen van een klacht kan voor de klager immers zowel 

mentaal als inhoudelijk belastend zijn. Verder zal zij nazorg bieden aan melder/klager en zorgen dat 

de klacht goed wordt afgehandeld. 

Haar email-adres is carlagoosen@gmail.com en haar telefoon 06-10004080. 

  

Tot slot willen we nog vermelden dat de Boeddhistische Unie Nederland per 1 januari 2017 een 

onafhankelijk, extern vertrouwenspersoon aanstelt die aanspreekbaar is voor personen uit alle 

sangha’s. Bij het verschijnen van dit nummer van ZenLeven is nog niet bekend hoe je met haar in 

contact kunt komen. 

  

mailto:carlagoosen@gmail.com
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Shinyo laat zich niet vastpinnen 
 

De dharma volgen betekent voor mij om me totaal over te geven aan het feit dat alles vergankelijk is. 

Dat alles veranderlijk is. Het betekent voor mij daarom ook de hoop opgeven om ooit een antwoord 

te vinden op welke vraag dan ook. 

  

De dharma is voor mij een reis beginnen zonder de hoop om vaste grond onder mijn voeten te 

krijgen. 

  

Ik ben nu die reis begonnen. Letterlijk en figuurlijk. Ik loop de camino (Santiago de Compostella) in 

Spanje. En mensen vragen me soms ‘waarom’. Want velen die de camino lopen doen dat om een 

bepaalde reden. Omdat ze een kind hebben verloren of een partner of een baan. Omdat ze ergens 

vast zijn gelopen.  Ik loop de camino omdat ik op een punt kwam dat ik niet verder kon. Het was op. 

  

Ik heb mijn hele leven , bewust en onbewust geweten dat ik een jongen was, een man was, maar op 

één of andere manier in het verkeerde lichaam terecht ben gekomen. Als meisje dacht ik dat het mijn 

eigen schuld was. En later, veel later, besefte ik dat het gewoon pech was. 

  

En ik heb me erbij neergelegd. 

  

Zeker de laatste jaren dacht ik dat ik het aankon. Ik dacht dat ik er wel mee kon leven. Had mezelf 

een stoere rol toebedeeld in het leven. Het was oké zo. En zeker toen ik zen ging beoefenen was het 
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geen probleem. Mijn ware zelf gaat immers volkomen voorbij mannelijk of vrouwelijk. Volkomen 

voorbij welke eigenschap dan ook. Mannelijk of vrouwelijk zijn is alleen maar relevant in de wereld 

van de dualiteit. 

  

Dus heb ik me verzoend met het feit dat vrij zijn niets van doen heeft met mijn geslacht, of met welk 

uiterlijk kenmerk dan ook. 

  

En toch ineens was het op. En kon ik niet meer verder. 

  

Alle zen-wijsheden ten spijt. 

  

Tijdens het lopen nu ervaar ik veel momenten dat het me niet uitmaakt om een man in een 

vrouwenlichaam te zijn. Het doet er niet toe. Ik voel me gewoon een man, en het is prima. Ik schaam 

me daar niet meer voor. En dat voelt al als heel bevrijdend. 

  

En in absolute zin ervaar ik al helemaal dat het niets uitmaakt. Dat natuurlijk mijn ware zelf totaal 

voorbij gaat aan mannelijk of vrouwelijk zijn. Of aan welke eigenschap dan ook. 

  

Maar ja, ik leef niet doorlopend in de absolute werkelijkheid. Het grootste deel van mijn dagelijkse 

leven breng ik door in de relatieve alledaagse werkelijkheid. Zo ook tijdens deze pelgrimstocht. Je 

ontmoet mensen, en het eerste wat gebeurt, is dat bepaald wordt of je mannelijk of vrouwelijk bent. 

En van welk ras. Alle onderscheiden tussen mensen worden in die relatieve werkelijkheid de 

godganse dag benadrukt. Waar je ook bent. Zwart of wit, homo of hetero, man of vrouw, rijk of arm. 

En in die wereld voel ik me behoorlijk ongelukkig als men mij maar steeds met ‘mevrouw’ blijft 

aanspreken terwijl dat voor mij toch overduidelijk ‘meneer’ moet zijn. 

  

Dus, om een lang verhaal kort te maken. 

Ja, ik ben ongelukkig in het lichaam dat ik heb. En ja, ik overweeg serieus om een transitie in te gaan. 

Hoe ingrijpend dat ook is voor mijn hele leven. En voor alle mensen die dicht bij mij staan. 

  

En nee, ik weet niet of deze pelgrimstocht me daar een antwoord op gaat geven. 

  

Ik loop deze tocht zonder de hoop om vaste grond onder mijn voeten te krijgen. Ik loop ‘m met 

mededogen naar mezelf, naar alles om me heen. 

  

Ik loop vanuit openheid en vertrouwen. Zonder iets te willen begrijpen en zonder iets te willen 

concretiseren. Zonder mezelf vast te pinnen. En er zal zich vanzelf wel een nieuwe weg  openen 

waarop ik verder kan. 

 

Marja Shinyo Timmer heeft inmiddels de voettocht voltooid en heeft besloten om verder door het 

leven te gaan als Ardan Shinyo Timmer: geen zij meer maar een hij. 
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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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Hans Reddingius (geboren in 1930) raakte in de jaren zeventig van de vorige eeuw geboeid door de Japanse 

versvorm haiku. Hij is al veel jaren actief lid van de Haiku Kring Nederland, en was zeven jaar lang 

hoofdredacteur Nederland van het Nederlands-Vlaamse haikutijdschrift Vuursteen. Sinds 1998 beoefent hij Zen, 

onder meer in retraites op de Noorder Poort. Hij verzorgt voor ZenLeven een haikurubriek. 

 

Seizoenen 

 

vakantie aan zee 

haar voetafdrukken 

weer wat groter 

 

 Frieda Gheysens4  

 

Volgens de Japanse traditie moet een haiku een seizoenaanduiding bevatten. Daaraan is in de 

bovenstaande haiku voldaan. Vakantie aan zee: dat moet in de zomer zijn. En dan komt er iets waar 

je als lezer van alles bij moet invullen, want er wordt niets expliciet vermeld. Van wie zijn de 

voetafdrukken wat groter, groter dan wat, en sinds wanneer? Mijn invulling is: hier is een ouder aan 

het woord die, evenals vorig jaar, met haar of zijn kleine meid naar het strand gaat en kijkt naar de 

voetafdrukken van het kind in het zand. Hij of zij herinnert zich hoe die voetafdrukken er vorig jaar 

uitzagen, en ze hebben dezelfde vorm, maar ze zijn groter geworden – en dat is al eens eerder 

gebeurd. Dat is een heel verhaal en als je het zo in proza opschrijft is er niet veel aan. De haiku, 

doordat die alleen beknopt weergeeft wat er te zien is, roept direct een gevoel op. 

 

In traditionele Japanse haiku’s diende men één, en niet meer dan één, seizoenwoord aan te treffen. 

Een seizoenwoord (kigo) is een woord waaraan het seizoen direct is te herkennen. Men had hele 

boekwerken met geijkte seizoenwoorden. Sommige liggen voor de hand, zoals sneeuw voor winter of 

kersenbloesem voor het voorjaar. Maar andere waren minder vanzelfsprekend: mist voor lente, 

maan voor herfst, wilde eend voor winter. Bliksem is een seizoenwoord voor Augustus, in Japan 

vroege herfst, bij ons late zomer. 

 

De bliksem flitste – 

door een opening in ’t bos 

wordt water zichtbaar. 

 

 Masaoka Shiki (1867-1902)/J. van Tooren5 

 

                                                           
4
 Vuursteen Tijdschrift voor haiku, senryu en tanka, jaargang 35 nr 1, Lente 2015 

5
 Haiku Een jonge maan. Japanse haiku van de vijftiende eeuw tot heden, Keuze, inleiding en vertaling door J. 

van Tooren. Meulenhoff, Amterfdam 1973 
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Dit is een van de haiku’s waar ik van houd en ik hoop dat jij, lezer, hem ook 

waardeert zonder verdere toelichting. Maar als je dit leest is het al herfst. 

Natuurlijk een seizoen van spinnenwebben, vallende blaadjes, nevel en mist, 

storm en regen. 

 

Op eigen tijden 

breken eikels de stilte 

van een leien dak. 

   

 Anton Gerits6 

 

De stilte van een leien dak – nou ja, een leien dak maakt doorgaans inderdaad 

geen lawaai, het ligt daar maar onverwoestbaar te wezen, een beetje 

ouderwets ook. Maar we hebben de uitdrukking ‘het gaat van een leien 

dakje’, wat betekent dat iets erg gemakkelijk en vanzelfsprekend gaat. Even 

vanzelfsprekend vallen die eikels, en al vallend maken ze geluid, op dat dak. 

Niet allemaal tegelijk, en ook niet volgens een duidelijk patroon. Iedere eikel 

valt zo op zijn eigen tijd. Je kunt gaan zitten en luisteren naar dat getik. De 

seizoenen gaan en komen, stilte wisselt af met geluid en het is goed zo. 

 

  

                                                           
6
 Haiku, een vroege pluk. Samengesteld door Simon Buschman. Kairos, Soest 1981 



 
 Nummer 2  
 Najaar 2016 
 

30 
 

 
Burgemeester Crone van Leeuwarden, Jiun roshi en Tenjo Schröder voor het Dharmahuis 

 

Opening Dharmahuis 

Door Tenjo Schröder. Zie ook www.dharmahuis.nl 

 

Op 21 mei is het Dharmahuis in Leeuwarden officieel geopend. Jiun roshi heeft de 

openingsceremonie geleid en burgemeester Crone heeft een korte toespraak gehouden. Na de lunch 

heeft Coos van Heuven een theeceremonie verzorgd. 

 

http://www.dharmahuis.nl/
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Met behulp van veel vrijwilligers en enkele professionals is het voormalige winkelpand geschikt 

gemaakt om dienst te doen als zencentrum. We hebben de beschikking over een zendo, een 

theekamer, een souterrain en een nieuw aangelegd toilet. Er is veel werk verzet om tot het gewenste 

resultaat te komen. Het benodigde geld is bijeengebracht door de actie ‘Dharmahuis onderdak’. 

 

                  
Wanden schuren… Afvoer aanleggen… Achterwand dichtmaken… 

 

Met de opening hebben we het project dankbaar en naar tevredenheid kunnen afronden. Heel veel 

dank aan iedereen die een bijdrage heeft geleverd! 

 

 
... en dit is het resultaat! 
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Agenda Noorder Poort 
 

Het komend half jaar worden op de Noorder Poort de volgende programma’s aangeboden.  
 
  

DATUM CODE PROGRAMMA LEIDING PRI JS  (2P  /  1P  KR )  

November 25 - 27 1632 Zen weekend Tetsue roshi € 135 / 190 

December 3 - 10 1633 Rohatsu-sesshin Jiun roshi € 435 / 585 

December 28 - Jan 1 1634 Nieuwjaars-sesshin Hogo Dienske € 265 / 345 

Januari 27-29 1701 Zen weekend Anshin Tenjo Schröder € 135 / 190 

      

http://www.tijdschrift.zenleven.nl/
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DATUM CODE PROGRAMMA LEIDING PRI JS  (2P  /  1P  KR )  

Feb 7 - 25 1702 Winter-training  € 855 / 1145 

Februari 7-10 1703 Daily-life sesshin Jiun Hogen roshi € 135 / 190 

Februari 11 - 16 1704 Go-sesshin Jiun Hogen roshi € 300 / 400 

Februari 18 - 25 1705 Dai-sesshin Tetsue roshi € 420 / 555 

      

Maart 4 - 5 1706 Introductieweekend Myoko Sint € 85 / 115 

Maart 6 - 10 1707 Werkweek Anneke Roozendaal € 10 / 60 

      

Maart 25 - April 7 1708 Voorjaars-training  € 555 / 745 

Maart 25 - April 1 1709 Dai-sesshin Jiun Hogen roshi € 420 / 555 

April 4 - 7 1710 Daily-life sesshin Jiun Hogen roshi € 135 / 190 

      

April 24 - 28 1711 Werkweek Anneke Roozendaal € 10 / 60 

April 28 - 30 1712 Zen weekend Tetsue roshi € 135 / 190 

Mei 25 - 28 1713 Familie-sesshin Tetsue roshi € 195 volw / 

€ 95 (kind > 3 jr) 

 
Zie ook de agenda op www.zenleven.nl 
 

 
  

http://zenleven.nl/wordpress/agenda/
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Het zenleven van Tanja Wijgerde 

In deze rubriek wordt aan de hand van vijf vaste vragen iemand geportretteerd die mediteert op de 

Noorder Poort of in één van de landelijke groepen. Dit keer Tanja Wijgerde, 42, bestuurskundige, 

eerder eigenaar van een bedrijf dat mensen naar werk toe leidde, nu fulltime moeder van een kindje 

van bijna twee jaar en een baby van zeven maanden. Ze woont in Zwolle en beoefent sinds tien 

maanden zen. (De opzet van deze rubriek is overgenomen van het blad Zensor, uitgegeven door 

Zencentrum Amsterdam.) 

 

 
 

Wat bracht je ertoe om Zen te gaan oefenen? 

Eigenlijk was ik altijd al in spiritualiteit geïnteresseerd. Al heel jong besefte ik dat er meer is dan je 

met je zintuigen kunt waarnemen. Ik had een vriend die, toen we elkaar voor het eerst ontmoetten, 

opende met: “Geloof je in God”? Ik antwoordde: “Niet in een god buiten ons, maar wel in een 

goddelijke vonk in ons”, en daarmee vonden we elkaar. Door die vriendschap ben ik heel erg aan het 

denken gezet en ook aan het lezen over allerlei spirituele stromingen:  Madame Blavatsky, 

Boeddhisme, Rozenkruisers…. Op mijn 27e heb ik me bij die laatsten aangesloten. Maar op den duur 

vond ik ze te dogmatisch: wat in de boeken van de grondleggers staat geldt als dé waarheid. Maar 

ook toen ik geen lid meer was, bleef ik er wel mee bezig; ik neem bijvoorbeeld nog steeds ’s avonds 

de dag door, en vraag me dan af waarom ik deed wat ik deed en dacht wat ik dacht. Zo leer ik mezelf 

steeds beter kennen. 

Wat me heel erg ging aanspreken in het Boeddhisme, is dat je iets pas als waarheid aanvaardt als je 

het zelf hebt onderzocht, zelf hebt ervaren. Maar ondanks dat ik er wel met mensen in mijn 

omgeving over kan praten, miste ik diepgang; ik kreeg behoefte aan een weg om te volgen. Ik heb 

toen gereageerd op een advertentie in de krant waar een introductiecursus zen werd aangeboden.  

 

Waar en bij wie mediteer je? 

Ik heb in januari de introductiecursus in Zwolle gedaan en mediteer daar nu in de groep die wordt 

begeleid door Myoko Sint en Myoshin  Zeitler. Ik ga daar zeker mee door, maar zoek ook verdieping; 
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ik heb me nu opgegeven voor een zenweekend op de Noorder Poort en ben van plan daar ook vaker 

naar toe te gaan. Met twee zulke kleine kinderen zal dat soms lastig zijn, maar die mogelijkheden 

komen er vast.  

 

Wie (of wat) beschouw je als je leraren? 

Ik zou graag een leraar hebben, iemand die me helpt de weg te gaan. Bij wie ik met mijn vragen 

terecht kan. Dat zal zich de komende tijd wel ontwikkelen. Verder zie ik het leven zelf ook als een 

schoolklas, je ontmoet dingen die leerstof zijn, die je voor de vraag stellen: hoe ga ik hiermee om? Ik 

heb een paar jaar geleden een moeilijke tijd gehad, maar juist daarvan heb ik ook veel geleerd. Ik 

voel nu vaak dat, waar ter wereld ik ook word neergezet, ik de situatie aan zal kunnen. En ik ben niet 

meer afhankelijk van het oordeel van andere mensen. 

Iets anders: ik houd er heel erg van om heel hoog in de bergen te wandelen, op plekken waar geen 

mensen komen. Op die wandelingen heb ik echt contact ervaren met de bergen, en dat bedoel ik zo 

letterlijk als ik het zeg. Op zulke momenten ben ik één met de berg, dan valt alles weg. Dát is echt 

leven.  

 

Welk boeddhistisch begrip spreekt je het meest aan? 

 

Ik heb nog maar weinig boeken gelezen over het boeddhisme. Een boek dat ik mooi vond, is Het Hart 

van Boeddha’s Leer van Thich Nhat Hanh, en wat me daarin vooral aansprak is zijn uitleg over het 

functioneren van de geest: dat er zaden in je opslagbewustzijn aanwezig zijn en dat je zó wilt leven 

dat je de heilzame zaden, die je verder helpen in je ontwikkeling, zo goed mogelijk verzorgt en de 

onheilzame zaden laat verkommeren. 

 

Hoe ziet jouw zenleven er uit? 

Door mijn twee kindjes kan ik wat minder mediteren dan ik zou willen. Wel probeer ik oplettend te 

zijn in alles wat ik doe en onderzoek ik hoe ik denk en handel. Ik probeer ook mensen te zien zoals ze 

echt zijn, en niet meteen een groot oordeel over ze te hebben, negatief noch positief. Ieder mens 

heeft bepaalde bagage en reageert van daaruit. Ik merk dat als ik daar open voor sta, de oordelen die 

eerder opkwamen wegvallen. Maar dat lukt lang niet altijd. 
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De zenweg van Ale Assies 

 

In het voorjaar van 2014 ben ik met zen begonnen en al 

snel was ik gegrepen door de leer van de Boeddha. Samen 

met een goede vriend ben ik begonnen bij de 

maandaggroep in Utrecht, bij Maurits Hogo Dienske. In het 

begin genoot ik vooral van de stilte en de harmonie in zo’n 

groep, ondanks dat ik nog niet veel wist van zen. Het 

mooie van zen is ook dat je er niets voor hoeft te leren. Je 

bent stil en je merkt vanzelf wat er gebeurt.  

 

In de groep zijn ook soms studieavonden over het 

boeddhisme. De eerste waren voor mij best pittig, lastig, al 

die abstracte termen. Pas toen ik er na een jaar meer over 

ging lezen, begonnen zaken op hun plaats te vallen. Ik ben 

begonnen met wat romans over zen, daarna stapte ik over 

op boeken over zen, zoals het boek dat mijn leraar Maurits 

heeft geschreven. Op dit moment ben ik bezig met 

de soetra’s 7 zoals de  hartsoetra  en de Satipatthana. Door 

wat te lezen en te luisteren snap je steeds beter wat de 

leer is, maar je snapt ook steeds beter dat de leer met de 

geest begrijpen iets anders is dan hem ook echt 

toepassen. Om te beginnen met alles los laten. 

 

Mediteren is nu iets wat ik op veel plekken doe, thuis, op vakantie, in de sangha en op de  Noorder 

Poort. Op de Noorder Poort ben ik nu twee weekenden geweest en dat heeft mij geholpen om ook 

langere tijd te gaan zitten. Langdurig zitten in een omgeving waar je geconfronteerd wordt met je 

eigen gedachten en emoties. De omgeving en de gebruiken zorgen ervoor dat je volledig kan 

focussen op je eigen meditatie. Alles gebeurt er met aandacht, zelfs het fruit is precies goed. De 

warmte van de sangha doet de rest.  

 

Mijn handvaten voor het dagelijks leven zijn de vier edele waarheden en het achtvoudig pad8. Door 

altijd goed naar je eigen gedrag te kijken zie je dat veel lijden door jezelf wordt veroorzaakt. Dit 

inzicht kan je helpen het lijden te beëindigen. Mettameditatie helpt je minder te oordelen en meer 

open te staan voor anderen. Al die zaken helpen je bij je meditatie. Zit, laat los en wees stil. 

                                                           
7
 Soetra’s zijn leerredes van de Boeddha. De hartsoetra is een korte maar voor zen heel belangrijke tekst; de 

Satipatthana-soetra gaat over het beoefenen van aandacht: het is de tekst waarop de mindfulness-techniek is 
gebaseerd. 
8
 Dit zijn belangrijke elementen uit de Boeddhistische leer. Wie meer wil weten, kan bijvoorbeeld het boek Het 

hart van Boeddha’s leer van Thich Nhat Hanh lezen.  
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Vriendenstichting schenkt hakselaar 

 

Eind april kreeg de Stichting Vrienden van de Noorderpoort (SVNP) het verzoek om een hakselaar te 

financieren. Het verzoek kwam van de topkring van de Noorder Poort.    

 

Een hakselaar is een machine om grof tuinafval en takken te versnipperen. In versnipperde toestand 

is het tuinafval makkelijker af te voeren en ook bruikbaar als compost.  

 

De SVNP is altijd blij met een verzoek;  we moeten er niet aan denken dat ons nooit een verzoek zou 

bereiken! We houden ervan geld in te zamelen en geven het liefst net zo hard weer door.  

 

Het laatste verzoek is alweer twee jaar geleden, dat was voor het aanleggen van de kinhinpaden. Dat 

was een bijzonder groot project met ook bijzondere acties van de SVNP om het gevraagde bedrag 

van € 30.000,- bijeen te krijgen. Dat is toen gelukt. 

 

Het mooie is dat donaties blijven binnenkomen, ook als er geen acties zijn. Zodoende kunnen we ook 

kleinere projecten als een grasmaaier (2013) of een hakselaar financieren.   

 
Ieder die de Noorder Poort een warm hart toedraagt en graag een bijdrage wil leveren, kan dat 
doen door geld over te maken, eenmalig of jaarlijks. 
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Niet zo lang geleden hebben we bij onze vaste donateurs automatische incasso ingevoerd.  
Jaarlijks wordt er dan automatisch een vast bedrag van de rekening van een donateur 
afgehaald. Dat maakt een en ander een stuk makkelijker.  
 
Wilt u meedoen?  
 
Stuur dan een bericht naar de SVNP via mail@svnp.org  of maak een bedrag over van minimaal 
€ 15,- op rekening NL 82 INGB 0004 5634 61 t.n.v. Stichting Vrienden van de Noorder 
Poort, Butenweg 1, 8351GC, Wapserveen, o.v.v. ‘Vriend worden‘. 
 
(meer info op www.svnp.org onder contact) 

 
 

  

mailto:mail@svnp.org
http://www.svnp.org/
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Colofon 

De Noorder Poort publiceert twee keer per jaar het elektronische tijdschrift ZenLeven.  

Redactie: Myoko Sint (hoofdredactie en webmaster), Jacky Limvers, Sandra Weijman, Ardan Shinyo 

Timmer (beeld), Auke Leistra (eindredactie), Frans Willemsen (vormgeving). 

Reacties en kopij aan redactie@zenleven.nl 

Inzenden kopij voor het volgende nummer: uiterlijk 15 maart 2017. 
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