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J u b i l e u m n u m m e r  
  

Op 12 oktober was het precies 25 jaar geleden dat de Noorder Poort werd geopend. We 

besteden daar in dit nummer ruim aandacht aan. 
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In een vraaggesprek met Jiun roshi kijkt Threes Voskuilen terug op het vijfentwintigjarig bestaan van de Noorder 

Poort. Dit jubileum wordt een heel jaar lang gevierd met allerlei activiteiten. Het feest is op 16 oktober begonnen en 

duurt tot oktober 2022. Velen kennen inmiddels de Noorder Poort vanuit eigen, directe ervaring. 

 

Opening 1996 – Prabhasa Dharma zenji, Thich Man Giac en Jiun roshi 

D e  N o o r d e r  P o o r t  b e s t a a t  2 5  j a a r  
Het is feest 

 

Het hoofdgebouw van de Noorder Poort aan de Butenweg ligt achter een houtwal. Tussen de 

stammen van de oude eiken glanst het nieuwe, grijze pannendak zachtjes in het licht. Aan de 

uitstraling van de boerderij is iets monumentaals toegevoegd toen twee jaar geleden het rieten dak 

vervangen werd. De landschapstuin vormt een vrijwel ononderbroken geheel met de vele hectaren 

weide en veenmoeras rond de Wapserveense Aa. De betonnen paden waarop kinhin wordt 

beoefend, harmoniëren wonderwel met dit grasland en haar waterpoelen. Op het ogenblik wonen en 

trainen vijf unsui’s bij zenmeester Jiun Hogen roshi en de sesshins zijn vol. 

 

De Noorder Poort is het centrum van de sangha van het International Zen Institute, 

het IZI. Wil je hier iets over vertellen? 

De Noorder Poort is het feitelijke hart van de sangha, maar het International Zen Institute is 

in Amerika begonnen. Gesshin Prabhasa Dharma roshi was matriarch in de 45e generatie van 

Vietnamese Rinzai lineage. Tussen 1985 en 1997 gaf zij vaak retraites van zeven weken in de 
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Mojavewoestijn, in Zuid-Californië. Daar kwamen heel veel mensen naartoe. Ook in Europa 

gaf Prabhasa vaak sesshins. Ze reisde van het ene land naar het andere en veel studenten 

begonnen met haar mee te reizen. Zo groeide de sangha, ontstonden er lijnen tussen 

Amerika, Duitsland, Spanje en Nederland.    

In 1989 heb ik het Dharmahuis in Miami opgezet, dat na mijn vertrek naar Europa in 1993 

door Soan Poor werd geleid. Nog steeds ga ik jaarlijks naar Miami om daar sesshins te geven. 

Via Ramon Hernandez ging de lijn van de sangha naar Spanje. Tetsue roshi, die ik in 2016 tot 

zenmeester benoemde, traint en begeleidt de mensen in Spanje. 

Tenjo woonde zes jaar als unsui op de Noorder Poort en leidt nu al vijf jaar een Dharmahuis 

in het centrum van Leeuwarden.  In Duitsland, in Euskirchen heeft Jigen vorig jaar een nieuw 

Dharmahuis geopend. In de vorige editie van Zenleven staat een mooi interview met haar. 

De Noorder Poort is voor veel mensen niet zo ver weg, want Drenthe grenst aan Duitsland. 

Vrijwel steeds zijn er mensen uit Duitsland bij ons. Tijdens de sesshins op de Noorder Poort 

wordt dan ook zowel Duits als Nederlands gesproken. 

 

Wat was de aanleiding om een eigen centrum te willen stichten? 

Prabhasa Dharma roshi was Duitse van geboorte en woonde in Amerika. Als zij voor 

sesshins en onderricht naar Europa  kwam, verbleven we meestal in katholieke kloosters. 

We moesten altijd van alles meenemen en inrichten, om de ruimten geschikt te maken voor 

sesshins. Dat was steeds heel hard sjouwen. Het aanpassen aan wat ter plaatse mogelijk was 

vroeg bovendien vaak de nodige tact. Op de Tiltenberg, die destijds nog van de 

Graalvrouwen was, mochten we bijvoorbeeld vanwege het tapijt geen thee in de zendo 

drinken. Ook kon je niet zomaar een paar dagen eerder komen of langer blijven, want het 

was nu eenmaal niet onze plek. Bovendien kwam het geld dat aan andere centra werd 

uitgegeven niet ten goede aan een eigen plek. De wens van Prabhasa en de sangha om een 

eigen centrum te hebben werd  dan ook steeds sterker. 

 

 
Jiun roshi in 2000 en in 2021 

http://www.tijdschrift.zenleven.nl/2021v-interview-jigen/
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Kun je iets vertellen over hoe de Noorder Poort begonnen is? 

In 1993 ben ik van Miami naar Duitsland gegaan omdat we het centrum daar wilden vestigen. 

Het eerste project mislukte. Daarna is er nog een tweede project geweest, maar ook dat 

ging niet door. In die tijd was ik veel in Emmen bij mijn zusje, die heel ziek was. Na haar 

overlijden zocht ik contact met een Nederlandse makelaar, die met de Noorder Poort 

kwam. We konden de Noorder Poort met een halve hectare grond kopen voor 1,2 miljoen 

gulden. Het grote voordeel in vergelijking met de andere projecten was dat we hier direct 

konden beginnen, want alles was in een redelijke staat, klaar om te gebruiken. Samen met 

Modana en mensen uit de sangha ben ik vanuit Modana’s huis in Amsterdam begonnen met 

het leggen van de basis voor de Noorder Poort. We verkenden intensief de omgeving en 

maakten een ondernemingsplan, met ook de  juridisch/fiscale constructie. Het lukte om op 

basis daarvan de financiering rond te krijgen, voor de helft met donaties uit de sangha en 

voor de rest met een hypotheek. 

 

De allereerste sesshin. 

In de zomer van 1996 deden we een ‘proef’-sesshin met Roshi. We hadden op dat moment 

een voorlopig koopcontract, maar we waren nog geen eigenaar. Ik zal deze 

allereerste sesshin met Roshi nooit vergeten. Waar nu de theekamer is, was toen een bar 

met biertap. Waar nu de zendo is, hing nog een groot televisie scherm aan de wand en 

ergens stond een biljart. Op de tweede dag van de sesshin kwamen er plotseling 

voortdurend straaljagers over die oefeningen hielden vanuit een militaire basis in 

Leeuwarden. Ik was ontzet en vond dat alles doordringende geluid  vreselijk. Dat lawaai 

waren we niet tegengekomen tijdens de grondige verkenningen van de omgeving. Roshi 

moest me toen echt geruststellen. Uiteindelijk is het gelukkig meegevallen. De 

straaljageroefeningen zijn eerst verminderd en uiteindelijk bijna helemaal gestopt. Op 12 

september 1996 werden we eigenaar en vier weken later op 12 oktober was de opening. 

 

Hoe vond Prabhasa het? 

Roshi vond het fantastisch en zei direct toen ze het zag: “Dit is het helemaal”. Wat ze heel 

prettig vond was de openheid van het landschap, het gebouw zelf en dat er al kamertjes 

waren met een eigen douche en toilet. Maar vooral de openheid vond ze heel belangrijk. De 

plekken waar we voorheen waren, lagen vaak meer besloten in het bos. Ze zei: “Dit is voor 

de mind veel beter,” want, zei ze: “Nederland is al zo’n klein land en jullie hebben al zo’n 

kleine mind, daarom is het goed als het open is”. Ze vond het prachtig. 
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Opening 1996 

 

Toen Prabhasa Dharma roshi stierf, veranderde er heel veel tegelijk. Hoe was dat? 

Roshi overleed op 24 mei 1999. Kort daarvoor, op 5 mei, heeft ze mij tot zenmeester en 

opvolger benoemd. Het was in het begin niet gemakkelijk, iedereen moest wennen aan de 

nieuwe situatie. Het was spannend of mensen wel zouden blijven komen, want ik was dan 

wel jaren lang Roshi’s assistente geweest en vrijwel altijd bij haar, de mensen kwamen voor 

Roshi. Voor ze stierf, benoemde ze, naast de leraren die er al waren, een aantal nieuwe 

leraren. Ik moest wennen; Roshi zat in mijn mind, maar het heeft wel vijf tot tien jaar 

geduurd voor ik mijn eigen stijl vond, en de nieuw benoemde leraren moesten wennen aan 

de nieuwe zenmeester. Het was een enerverende periode. 

 

Als je terugkijkt op deze vijfentwintig jaar, wat komt er dan het eerste in je op? 

Dat er heel veel veranderd is. We hebben veel meegemaakt met de mensen die hier zijn 

geweest en we maken veel mee met de mensen die hier nu zijn. Op basis van al deze 

ervaringen zijn er grote veranderingen in het zen-trainingsprogramma gekomen. Ook de 

organisatie van de Noorder Poort heeft een ingrijpende ontwikkeling doorgemaakt. Roshi 

vond het heel belangrijk dat de opzet democratisch zou zijn. In de eerste jaren werd 

letterlijk alles met alle bewoners besproken. Dan gingen de dingen weer een paar weken zus 

en vervolgens werd besloten om het toch zo te doen. Het leidde tot wrevel en werkte op 

den duur onvoldoende. 
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Bewoners rond 2000:  

vlnr Modana, Kishin, Shin-Yō, Iretsu, Jiun roshi, Doshin, Pavana, Nitiman, Anshin Tenjo 

 

Modana stelde toen het sociocratisch organisatiemodel [1] voor en heeft dat samen met Philip 

Seligmann ook geïntroduceerd. Dit is een belangrijk keerpunt geweest en het werkt tot op 

de dag van vandaag heel goed. Toen is een scheiding gemaakt tussen het spirituele deel en 

het zakelijke deel van de organisatie. Als zenmeester ben ik verantwoordelijk voor het 

spirituele domein. De zakelijke organisatie werkt in beleidskringen, waarbij het bestuur de 

topkring vormt en eindverantwoordelijk is. De sociocratische manier van vergaderen geeft 

iedereen ruimte om  vooraf mee te denken in alle afwegingen die tot een besluit leiden. 

Daardoor ontstaat betrokkenheid, verbinding, erkenning, rust en duidelijkheid. 

 

Wat is er de afgelopen jaren in het zenprogramma veranderd? 

Het is een ontwikkeling van klassiek, streng kloosterachtig, naar programma’s met meer 

gradatie.  De programma’s zijn gevarieerder en meer open geworden. Naast de 

traditionele dai-sesshin  en go-sesshin is er nu de kokoro, een lichter programma. In de daily-

life sesshin worden werk en meditatie gecombineerd. In de zen-thuistrajecten worden 

mensen één of twee jaar intensief begeleid in hun thuissituatie, al dan niet in combinatie met 

programma’s op de Noorder Poort. Daarvoor is zoveel belangstelling dat we met 

wachtlijsten moeten werken. Vanaf 2012 ben ik begonnen om per taalgroep mensen te 

trainen tot zenleraar. 

 

http://www.tijdschrift.zenleven.nl/2021n-interview-np-25/#_edn1
http://www.tijdschrift.zenleven.nl/2017n-interview-philip-seligmann/
http://www.tijdschrift.zenleven.nl/2017n-interview-philip-seligmann/
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Ordinatie van Iretsu in 1999…                 en die van Agetsu in 2020 

 

De unsui-training is een heel speciaal onderdeel in het zenprogramma. De unsui’s wonen 

hier langere tijd, soms jaren lang. Het dagelijkse, intensieve meditatieprogramma voor 

de unsui’s is gecombineerd met werk en studie. In het begin was dit programma veel 

zwaarder dan tegenwoordig. De unsui’s vervullen in alle opzichten een belangrijke rol voor 

de mensen die naar ons toe komen. Zij ontvangen de mensen en zijn steeds aanwezig. Voor 

veel gasten voelt het dankzij hen vaak als familie, als thuiskomen. Maar zoals het in de eerste 

jaren in de unsui-training ging, kan nu niet meer; mensen haakten af. Doordat ikzelf getraind 

was in een heel strikte, strenge sfeer, is het voor mij lange tijd een vraag geweest of die 

strengheid in zentraining wel echt nodig was. Ik merkte steeds meer dat strengheid verward 

werd met discipline. Het werkte niet meer voor de mensen en ook voor mijzelf niet. Ik ben 

veel minder streng geworden in de loop der jaren. 

 

Waar ligt het aan dat het heel strikte, strenge niet meer werkt? 

Ja, waar ligt dat aan? Ik zie het ook in de sesshins. Misschien is het een gevolg van de luxe 

waarin we leven. We zijn minder getraind, minder gehard om dingen te doen die moeilijk 

zijn, zo lijkt het. Er is eerder een houding van, als ik het niet leuk vind, dan doe ik het niet. 

Mensen zijn gewend hun eigen gang te gaan en zijn eerder in verzet tegen regels. Terwijl het 

meegaan met de groep een belangrijk aspect is in de zenbeoefening, omdat het helpt om je 

diepgaand te realiseren dat je geen afgescheiden individu bent. In een zevendaagse sesshin zie 

je na drie, vier dagen dat de groep één lichaam, één geest begint te worden. De meeste 

deelnemers ervaren dat ook zo. 

 

Hoe zou je de cultuur en de waarden van de Noorder Poort willen typeren? 

Als je Roshi vroeg, wat is het belangrijkste in zen, dan zei ze: “Harmonie ”. Dat is de 

leidraad; we willen een centrum zijn waarin iedereen zich thuis kan voelen. In boeddhistische 

termen spreek je van de middenweg; leven in harmonie met je omgeving. De tuin 
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bijvoorbeeld is een Nederlandse tuin. Met elementen uit de Japanse zencultuur, maar we 

gaan geen zentuin aanleggen of gebouwen neerzetten die er Japans uitzien. De goede 

contacten met het dorp, met de omgeving zijn belangrijk. De dingen die we vormgeven, 

moeten niet extreem zijn; wat we maken, moet niet heel duur zijn, maar ook niet heel 

goedkoop of van slechte kwaliteit. 

 

En waarden, hoe ga je met elkaar om? 

Het eerste wat in me opkomt is respect, niet alleen voor de mensen maar ook voor de 

gebouwen, voor het land, de omgeving. Er wordt hier bijna nooit expliciet over respect 

gesproken, maar het is wel heel belangrijk dat je respect hebt voor wat er is. Het is 

belangrijk dat je de dingen niet af doet als: van minder of meer waarde. Het is belangrijk dat 

je de zenmeester, maar ook elkaar en de mensen die hier komen, met respect bejegent. 

 

Wat mij hier altijd weer opvalt is de open, attente vriendelijkheid. 

Ja, en dat is precies de draai die in de ontwikkeling heeft plaats gevonden; van het autoritaire, 

strenge naar het open, vriendelijke. Dat is ook wat we heel vaak horen, bijvoorbeeld via 

briefjes na afloop van sesshins.  

 

 
Jiun roshi met drie osho’s (Tenjo, Suigen en Jigen) 
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Tussen 1996 en 2021 zijn er ongetwijfeld hoogte- en dieptepunten geweest. Wat 

springt eruit in die jaren? 

In zekere zin is het een langdurig hoogtepunt, want vanuit de Noorder Poort als centrum 

zijn er geen grote zorgen geweest. Dankzij genereuze donaties uit de sangha zijn er 

meerdere momenten geweest die bepalend zijn voor hoe het centrum nu is. Zo kwam er de 

mogelijkheid om grond bij te kopen waardoor het eigen terrein nu 10 hectare groot is. In de 

begintijd konden bijvoorbeeld onverwacht de verwarming en de vloer van de zendo 

vervangen worden, dankzij een donatie uit een stichting die werd opgeheven. Twee jaar 

geleden kwam er een grote donatie met als doel het rieten dak te vervangen en zo de 

isolatie te verbeteren en steeds terugkerende kosten te besparen. Het nieuwe pannendak is 

een enorme verbetering. De Vriendenstichting ondersteunt energiek de ontwikkelingen die 

de Noorder Poort doormaakt, niet in de laatste plaats door regelmatig financiële middelen 

te genereren via al haar netwerkcontacten. 

Maar op de eerste plaats gaat het natuurlijk om de ontwikkeling die mensen hier doormaken. 

Het is steeds weer een hoogtepunt als iemand grote verandering in zichzelf ervaart. Het zijn 

hoogtepunten als mensen in training ontdekken wat ze echt met hun leven, met hun werk 

kunnen en willen. Dieptepunten waren moeilijke situaties met mensen die in training waren 

en die weg gingen met een kater of die boos waren op mij. Het valt mij altijd zwaar om een 

slechte boodschap te moeten geven terwijl er een band is opgebouwd. Vaak ziet iemand zelf 

gelukkig ook wel dat het beter is om te stoppen met de training. Maar als dat niet zo is, dan 

houdt dat me echt bezig en heb ik slapeloze nachten. Dat laatste verbaast mensen soms. 

Maar ik ben niet vrij van het me bekommeren om mensen, ook niet als zenmeester. En dat is 

maar gelukkig ook. Verder vind ik het altijd ontzettend jammer als iemand uit zichzelf stopt 

met de unsui-training. 

Maar dan ligt het buiten mijn vermogen om in dat proces een keerpunt te maken en dat vind 

ik pijnlijk. 

 
De Noorder Poort in 2021 
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Wat zijn voor jou momenten van ontroering geweest in deze 25 jaar? 

Dat zijn vrijwel altijd de ceremonies. Als mensen de geloften nemen, als ik mensen 

tot unsui ordineer, als ik leraren ordineer, de ordinatie van Tetsue roshi, dan ben ik vaak tot 

tranen toe bewogen. De eerste jaren waren er ook wel trouwceremonies en babyblessings. 

Dat zijn ontroerende momenten. Vaak ook ben ik ontroerd door wat mensen zeggen 

of  door inzichten of aha-momenten van mensen tijdens een sesshin. De betrokkenheid en 

de hulp die we krijgen raakt me altijd. En dan heb ik het nog niet gehad over de schoonheid 

van de omgeving: de natuur, de landschapstuin. In vergelijking met toen we hier kwamen zijn 

er nu veel meer dieren; vogels en kikkers zijn hier in groten getale komen wonen. 

 

Maak je je zorgen als je aan de toekomst van de Noorder Poort denkt? 

Ik maak me wel eens zorgen over hoe het verder zal gaan als ik er niet meer ben. Maar ik 

oefen in vertrouwen dat ook dit wel goed komt. Intussen ben ik heel bewust bezig met het 

verbreden van de basis. Ik heb tot nu toe meerdere zenleraren, osho’s en een zenmeester 

benoemd. Suigen die op de Noorder Poort woont, heeft als osho en zendo-oudste een 

grote rol in het dagelijks leven en is een grote steun voor de unsui’s en ook voor mij. 

 

Heb je een wens, een boodschap in dit jubileumjaar, een wens voor de Noorder Poort 

en de Sangha? 

Mijn wens is steeds dezelfde wens en dat is dat er altijd mensen zullen blijven die zen 

beoefenen. Dat er ook altijd mensen zullen zijn die de weg heel intensief gaan, als unsui of als 

leek. Dat er mensen zullen zijn die verantwoordelijkheden hierin kunnen gaan overnemen, 

zodat er continuïteit blijft. Dat is mijn enige wens en het is ook wat ik als mijn opdracht zie. 

 

[1] Zowel de Noorder Poort als de Vriendenstichting worden bestuurd volgens de sociocratische kringmethode. 

Sleutel bij deze methode is gelijkwaardigheid bij de besluitvorming: elk argument telt. In het veilige klimaat dat zo 

wordt geschapen, ontstaat een sterk gevoel van medeverantwoordelijkheid voor het overbruggen van verschillen. 

Zie www.sociocratie.nl 

 

 

  

http://www.tijdschrift.zenleven.nl/2021n-interview-np-25/#_ednref1
http://www.sociocratie.nl/
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Jaarlijks organiseert Tenjo osho, leider van het Dharmahuis in Leeuwarden, een wadlooptocht in stilte en sinds een jaar 

of drie ook natuurretraites. Dit jaar zijn er in het Dharmahuis allerlei activiteiten rond het thema natuur, dit om te vieren 

dat het pand aan De Tuinen nu vijf jaar open is. Op een bankje in het Leeuwarder Bos praat Suigen Sint met Tenjo 

over haar diepe  band met de natuur. 

 

Tenjo op het wad – (foto Nienke Maat voor Dagblad van het Noorden) 

H e t  n a t u u r l i j k e  p r o c e s  í s  d e  D h a r m a  
 

Hoe is die sterke band van jou met de natuur ontstaan? Had je dat al als kind? 

Als kind in Naarden ging ik wel eens alleen lopen in het bos of op de hei, of alleen een 

zwerftocht maken op de fiets, maar de intense betrokkenheid die ik nu ervaar is langzaam 

gegroeid. Die is ontstaan uit een wederzijdse beïnvloeding tussen mijn zenoefening en mijn 

ervaringen in de natuur. 

 

Kun je dat uitleggen? Hoe werkt dat dan? 

Als je mediteert, word je je bewust van de dingen die zich in je afspelen. En daarbij is er niet 

echt een binnen en een buiten. Dat wil zeggen: soms hoor je iets, soms denk je iets, soms 

voel je iets, soms zie je iets, dat loopt allemaal door elkaar heen. Het ene moment is dit er, 

en het andere moment dat, in  één vloeiende stroom. Toen ik begon met mediteren, zat ik 

heel erg te bedenken hoe het moest. Ik probeerde steeds mijn gedachten en mijn aandacht 

te sturen: o, ik moet bij het tellen van mijn adem zijn en als dat niet lukte, was het niet goed. 
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Op den duur leerde ik mezelf toe te vertrouwen aan die stroom van indrukken, die zich 

gewoon afspeelt, en daarmee ook erop te vertrouwen dat het goed is.  Dat is ook heel 

herkenbaar in de natuur. Want de processen in de natuur reageren voortdurend op wat er 

nu is, en niet vanuit een vooropgezet plan. De groei van een boom reageert voortdurend op 

de hoeveelheid licht, de hoeveelheid water, de temperatuur, de omgevingsfactoren, en speelt 

daarop in. Dat is die stroom, die natuurlijke stroom. Ik ging dat zien in de natuur en nam dat 

ook weer mee in de meditatie, zoals ik mijn ervaringen in de meditatie meenam bij het 

beleven van de natuur. 

 

Kun je je een moment herinneren waarop je die verbondenheid met de natuur voor 

het eerst zo intens ervoer? 

Die diepe geraaktheid in de natuur heb ik het eerst heel sterk ervaren op het wad, ik denk in 

2007 of 2008. Ik woonde toen in Moddergat, meteen achter de dijk. Ik ging voor de eerste 

keer samen met Harm Jan (toen mijn partner) het wad op, alleen wij tweeën. We kwamen 

bij een grote geul waar we niet verder konden, en dat was daar zo … zuiver en puur. De 

geul, de vorm ervan, het zand waar  geen voetstappen op zaten, dat je geen prullenbakjes 

had… er is daar niet door mensen in gekunsteld. Dat raakte ons alle twee als een 

bliksemschicht. Alles wat door mensen gemaakt is, daar liggen altijd gedachten en ideeën aan 

ten grondslag. En meningen ook, ideeën over wat goed is en wat niet goed is. 

 

 
Foto Harm Jan Wilbrink 
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Wat ook heel belangrijk geweest is: één van onze cursisten is eigenaar van een groot stuk 

land, vijf hectaren, en daar ging hij als kind altijd met zijn ouders heen op vakantie. Zij hebben 

dat stuk grond gewoon helemaal laten gaan, laten verwilderen zoals dat heet. De natuur 

heeft daar zijn gang kunnen gaan. En hij vroeg op een gegeven moment of wij als Dharmahuis 

daar misschien op een of andere manier gebruik van zouden kunnen maken. Daar ben ik op 

ingegaan door het organiseren van natuurretraites. Later ging ik er ook alleen naar toe, en 

dat heeft diepe indruk gemaakt. Ik merk een heel groot verschil tussen zo’n stuk bos, en 

bijvoorbeeld de natuur waar ik als kind opgegroeid ben, in Het Gooi, die echt platgetreden 

is. Als ik daar doorheen loop, dan hoor ik de kinderen schreeuwen en zie ik de honden 

lopen en voel ik dat het is uitgeleefd, terwijl ik de natuur in dat landje ervaar als een soort 

vredig gebeuren. Als ik daar alleen ben, kan ik me er helemaal mee verbinden. Dat is voor 

mij essentieel, alleen zijn in de natuur. Dan hoef ik niet om iemand anders te denken, of me 

met mezelf bezig te houden, dan kan ik gewoonweg zíjn, in de natuur, en dan ben ik 

onderdeel van die natuurlijke stroom. 

 

Heeft dat ook te maken met die grens tussen binnen en buiten? 

Ja, dat loopt helemaal in elkaar over op zo’n moment, dat is helemaal niet meer traceerbaar. 

Tegelijkertijd merk ik ook dat ik op die momenten helemaal mag zijn zoals ik ben. Ik hoef 

geen dingen te sturen. Het mag gewoon komen en gaan zoals het komt en gaat. En dat geeft 

ook een heel groot geluksgevoel, iets in mij dat zegt: het is goed, het is precies goed zoals 

het is, het hoeft niet anders te zijn. 

 

   
Foto’s van Bram Zielman                             Het land waar de natuur zijn gang mag gaan 



 
 Nummer 12  
 Najaar 2021 
 

14 

 

 

Ervaar je dat op het wad en op dat landje op dezelfde manier? 

Ja, maar ook anders. Op allebei die plekken had die diepe geraaktheid te maken met de 

volledige afwezigheid van menselijke activiteit. Maar op het wad zijn er andere krachten: het 

water, waar heel veel kracht achter zit – het is gigantisch hoeveel water twee keer per 

etmaal komt en gaat, dat is niet voor te stellen. Als mens houd je je daar niet in staande, dus 

met die natuur moet je heel respectvol en vol ontzag omgaan, je moet goed weten wat je 

daar doet, want die natuur stopt niet, die neemt mij gewoon mee als ik de verkeerde dingen 

doe. Dat betekent ook dat ik daar niet langer dan een paar uur kan blijven, dan moet ik weg 

omdat het water komt. Op dat stuk land kan ik voor langere tijd (één of twee weken) 

blijven. De verbinding is daardoor anders. 

 

Plekken zonder menselijk ingrijpen zijn zeldzaam in Nederland, dat vind je bijna 

nergens. 

Ja, en nee. Want doordat ik op die plekken zo diep geraakt ben, zo volledig aanwezig heb 

kunnen zijn in de natuur, kan ik dat nu ook hebben in een parkje, of bij wat grassprietjes die 

door het trottoir heen komen. Ik ben niet meer afhankelijk van alleen die ongerepte natuur. 

Tijdens de lockdowns bijvoorbeeld, toen je zo min mogelijk naar buiten mocht, ging ik wel 

iedere dag een half uurtje lopen in het park, en daar staan een paar hele mooie monumentale 

bomen. Als ik zo’n boom zie, dan voel ik daar troost in, en inspiratie, en dat het goed is. 

Maar ik blijf ook wel de behoefte houden om me af en toe weer helemaal terug te trekken 

en onder te dompelen in dat totale natuurlijke gebeuren. 

 

Er is veel aan de hand in de wereld: de klimaatverandering, de pandemie, hier in 

Nederland veel gif in de grond… is dat door die gevoeligheid voor de natuur ook meer 

voor je gaan betekenen? 

Aan de ene kant zorgt die gevoeligheid bij mij voor een zeker vertrouwen, dat de natuur wel 

doorgaat, met of zonder ons. Aan de andere kant voel ik natuurlijk ook de pijn en het leed 

dat het veroorzaakt: overstromingen, droogte, hitte, bosbranden. Ook de pandemie zie ik als 

onderdeel van die hele verstoring – ik hoor wetenschappers die relatie ook wel leggen. De 

manier waarop wij met dieren omgaan raakt me heel erg. De positie waar we dieren in 

brengen zie ik als één van de dingen die aan die klimaatverandering ten grondslag liggen. Al 

die verstoringen zijn manieren waarop de natuur weer in evenwicht probeert te komen. 

Maar vanuit ons menselijk perspectief is het heel pijnlijk wat er allemaal verloren gaat, al die 

soorten die uitsterven, dat het allemaal schraler wordt. 

 

Denk je dat het nog mogelijk is om daaruit te komen? 

Dat weet ik niet. Dat weet ik niet. Ik vermoed het wel, maar we zullen nog een moeilijke tijd 

krijgen. Wat ik mooi vind en wat ik ook ervaar in de natuur is de ongelooflijk grote 

hoeveelheid aan mogelijkheden die er zijn. Dat er zulke onwaarschijnlijke dingen gebeuren 
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die voortkomen uit een natuurlijk proces. Ik heb bijvoorbeeld wel eens in de bergen een 

groot rotsblok gezien en daar staat dan één boom bovenop. Of toen ik in Zweden was zag ik 

een den met een grote boog in zijn stam. Daar is iets gebeurd, waar die boom een oplossing 

voor gemaakt heeft. We kennen denk ik ook allemaal planten en dieren in kleuren en 

vormen, waarvan je denkt: ‘Hoe verzin je dat’. En hoe bergen ontstaan. Er zijn zoveel 

mogelijkheden. Daar zit hoop, dat is hoop. Die hoop zit ook in ons. De opdracht aan ons nu 

is om die hoop te leven. Laten we ons niet vastzetten in een doemscenario. 

 

 
De den die Tenjo zag in Zweden 

 
Grote Rafelvis 

Foto van dro!d op flickr; onder licentie 

 

 

We zitten in een tijd van grote bedreigingen op verschillende fronten. We moeten uit alle 

macht proberen om daar op een of andere manier weer een goede draai aan te geven. Jiun 

roshi zei in een voordracht bij het jubileum van het Dharmahuis: We moeten de 

klimaatverandering niet buiten ons leggen. Die zit in ons, wij zíjn die klimaatcrisis. Daar ben ik het 

helemaal mee eens. Ik denk dat er nu wel consensus over bestaat dat de klimaatverandering 

door menselijke handelen veroorzaakt is. En dat menselijk handelen komt voort uit het 

onderscheid dat we maken tussen onszelf en de omgeving. Op zich is dat heel begrijpelijk. 

Dat heeft met ons mens-zijn te maken. Het is dus niet iets van de laatste tijd; wij hebben 

onszelf als mensen zo ontwikkeld. Het duurt alleen wel heel lang voor de gevolgen tot ons 

doordringen. 

Ik ben opgegroeid met de Club van Rome, in de jaren zeventig, en die zeiden eigenlijk 

precies hetzelfde: Mensen, pas op, het kan zo niet doorgaan. Als westerse mens zitten we in 

een soort puberteit. Sommige mensen moeten heel hard met hun hoofd tegen de muur 

lopen voor ze zich ergens van bewust worden, en bij anderen gaat dat wat makkelijker en 

https://www.flickr.com/photos/23688516@N00/290117465
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/au/
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/au/
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soepeler. Gelukkig begint het nu toch allemaal wel door te dringen, maar het gaat wel erg 

langzaam. 

 

We moeten alleen oppassen dat we de crisis niet aanpakken vanuit dezelfde ideeën als 

waarmee we die veroorzaakt hebben, namelijk vanuit het idee dat we de wereld en ons 

leven naar onze hand kunnen zetten. Daardoor proberen we de crisis buiten onszelf op te 

lossen en dat kan niet, omdat we zelf de oorzaak zijn. We moeten beginnen om de pijn en 

de onmacht die we voelen, over de schade die we aan de aarde toebrengen, te ervaren en 

ons daarmee te verbinden. We worden dan weer onderdeel van het grote gebeuren. Hoe 

we vervolgens daar vanuit zullen handelen, dat kunnen we niet regisseren. Zoals ik eerder 

zei vindt de natuurlijke stroom onwaarschijnlijke oplossingen voor ogenschijnlijk onmogelijke 

situaties. We hebben allemaal de verantwoordelijkheid om die onwaarschijnlijke wegen vorm 

te geven, ieder in zijn/haar eigen situatie en vanuit ieders eigen mogelijkheden. We dragen de 

oplossing in ons en met onze verbeelding scheppen we de toekomst. 

 

 
Natuurretraite 2020, foto Rengetsu 

 

Wat doe je met deze inzichten in je zenleraarschap? 

Ik betrek het in eerste instantie op mezelf: hoe ga ík met deze situatie om. Ik probeer het te 

plaatsen in een groter verband; te zien wat de oorzaken zijn, maar ook te zien dat de natuur 

op een of andere manier wel doorgaat. Tegelijkertijd probeer ik in mijn eigen situatie zo min 

mogelijk schade te veroorzaken: zorgvuldig omgaan met water, gas, elektra, spullen in het 

algemeen, minder plastic gebruiken, bewust zijn van wat ik eet… Daar blijf ik in leren. 
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Het is een thema dat mij diep raakt en daardoor komt het ook in mijn voordrachten en 

persoonlijke begeleiding naar voren, dat kan niet anders. Ik moedig mensen ook aan om de 

natuur op te zoeken en zich ermee te verbinden. Maar ik ga niet met een geheven vingertje 

proberen mensen te bekeren. De boeddhistische beoefening is bij uitstek geschikt om ons 

bewust te worden van onze ware natuur. Dat natuurlijke proces zelf ís voor mij de Dharma. 

Iedereen heeft zijn eigen kwaliteiten, zijn eigen mogelijkheden. Ik hoop dat mensen daar 

meer oog voor krijgen. 

Kijk, ik denk dat je je door de zenbeoefening bewust wordt van lijden, van wat je jezelf 

aandoet en van wat je anderen aandoet. Hoe gevoeliger je daarvoor wordt, hoe meer je de 

dingen kunt laten zijn zoals ze zijn. Lijden wordt voor een groot deel veroorzaakt door 

verzet tegen de situatie. Dat is weer dat natuurlijke principe; vanuit de betrokkenheid met 

dit moment realiseer je de onvermijdelijkheid ervan en zul je in je handelen het juiste doen 

op het juiste moment. Dat ontstaat eigenlijk vanzelf. 

 

Er zijn ook actiegroepen die de dingen juist níet laten, zoals Urgenda en 

Milieudefensie. 

De dingen laten zoals ze zijn betekent niet dat we lijdzaam toekijken hoe alles misloopt. 

Actief handelen is ongelooflijk belangrijk. Het juiste doen op het juiste moment kán ook 

betekenen dat je een rechtszaak aanspant tegen de staat, zoals Urgenda deed. Maar ik denk 

dat iedereen op zijn eigen plek met zijn eigen kwaliteiten daar iets mee moet doen. En mijn 

plek, mijn kwaliteit op dit moment is om mensen spiritueel te begeleiden en de ruimte te 

bieden waarin ze zich bewust kunnen zijn van hun eigen natuur. En ik hoop en ik denk 

ook,  dat mensen van daaruit andere keuzes gaan maken, die meer in overeenstemming zijn 

met het natuurlijke principe. Maar we zijn en we blijven mensen: aan de ene kant beperkt, 

aan de andere kant juist vol mogelijkheden. 

 

Zie ook: 

Informatie natuurretraite 

Informatie wadlopen in stilte 

Interview met Tenjo over het wad 

 

 

  

https://www.dharmahuis.nl/natuurretraite/
https://www.dharmahuis.nl/wadlopen-in-stilte/
https://www.dharmahuis.nl/wp-content/uploads/2021/08/LC-Alles-komt-en-gaat.pdf
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In de loop van vijfentwintig jaar zijn er heel wat bewoners naar de Noorder Poort gekomen en ook weer 

weggegaan. Ardan Timmer stelde aan zes van hen dezelfde vragen: hoe hun verblijf op de Noorder Poort 

hun leven heeft beïnvloed, wat hun leukste en moeilijkste momenten waren, en waarom ze de Noorder Poort 

uiteindelijk weer hebben verlaten. 

Lees zijn gesprekken met Daniël Pollack, Robert Gantke, Doshin Houtman, Cheward Roman, Maria Fröhlich 

en Taido Howden 

 

 
Daniël toen en nu 

 

 

O u d - b e w o n e r  D a n i ë l  P o l l a c k  
Woonde op de Noorder Poort van 1996 tot 2002 

Unsui-naam: Kishin Homon 

Huidig beroep: Physician assistant cardiothoracale chirurgie in het UMCG 

 

Wat heb je in je huidige leven aan je zentraining gehad? 

Eén van de dingen die sinds mijn zentraining altijd in mij ingebakken zijn, is de manier waarop 

we in de keuken omgingen met voedsel. Je gooide nooit voedsel weg en dat doe ik nog 

steeds niet, ook geen ‘kliekjes’ . Die gebruik ik in een ander gerecht. Daar maak ik 

bijvoorbeeld soep van. Een ander gevolg van mijn training is dat ik  vegetariër ben geworden. 

Ik heb een tijdlang na mijn training vlees gegeten. Want ik vind en vond dat erg lekker. Maar 

ineens kwam daar het besef van wat wij mensen de dieren aandoen. De hele bio-industrie 

vind ik verschrikkelijk. En daar kwam dus ook de boeddhistische filosofie om de hoek kijken: 

we zijn allemaal levende wezens. Dat wij mensen vinden dat we het recht hebben om andere 
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levende wezens dat aan te doen, dat getuigt van hoe antropocentrisch wij de wereld hebben 

ingericht. Het idee dat wij mensen boven andere wezens zouden staan, en ze maar kunnen 

gebruiken naar ons goeddunken, druist mijns inziens tegen de boeddhistische filosofie in. We 

zijn allemaal levende, voelende wezens en niet afgescheiden van elkaar. De een is niet hoger 

dan de ander. Die zenfilosofie vind ik nog steeds geniaal. 

Ik denk dat als je zo’n tijd zen hebt beoefend, het in je botten gaat zitten. Je bent er als het 

ware mee ingeënt. Ik mediteer helemaal niet meer op een formele manier, maar als ik 

bijvoorbeeld met de honden in het bos ga wandelen, dan kan het gebeuren dat ik ineens 

spontaan een stukje wandelmeditatie doe. Ik ben me bewust van waar ik loop en hoe ik mijn 

voeten neerzet. Dat zijn van die instant-momenten waarin ik heel gemakkelijk weer kan 

aanhaken bij mijn ervaring van de zenbeoefening. 

 

Wat was het leukste en wat het slechtste moment in je zentraining? 

Het leukste van mijn zentraining vond ik het begin. Dat we samen met de hele groep mensen 

die er toen was, de Noorder Poort oprichtten en het centrum vormgaven. De Noorder 

Poort was daarvoor een conferentie-oord en alles in het gebouw ademde die sfeer. Het was 

een beetje muffig. Er moest heel veel schoongemaakt, verbouwd en veranderd worden. 

Zo hebben we stukje bij beetje ‘ons centrum’ opgebouwd. Er was saamhorigheid, 

gedrevenheid. In het Duits is daar een mooi woord voor: ‘aufbruchstimmung’, een sterke 

motivatie om met z’n allen iets voor elkaar te krijgen. 

Ik heb daar heel erg van genoten. Er gebeurde een heleboel. Hoe gek dat ook klinkt, ik vond 

het daarna een stuk saaier. De zentraining, het dagelijkse leven, de retraites, dat werd op een 

gegeven moment een beetje een “saaie” routine, maar ja, juist dat is de zin van de training, 

omdat je in die schijnbare monotonie pas echt jezelf tegenkomt. 

 

 
Kerstdiner ca 1999 (links zit Doshin, daarnaast Daniël) 
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In 1998 mocht ik voor Prabhasa Dharma roshi gaan zorgen toen zij zo ziek werd. Ik heb 

toen een jaar bij haar in haar appartement verbleven in Marina del Rey bij Los Angeles. 

Ik voelde me vanzelfsprekend heel erg vereerd dat ik uitgekozen werd, en wilde ook heel 

graag goed voor haar zorgen. Lastig als je als monnik enerzijds probeert om van je ego af te 

komen, maar aan de andere kant geconfronteerd wordt met het feit dat je ego enorm 

gestreeld was door die beslissing.  

 

Een dieptepunt in mijn zentraining was in 2001. Ik kan het me nog heel goed herinneren. We 

hadden vakantie. Ik had een ligfiets, die  had ik met financiële hulp van de sangha gekocht. Ik 

ben toen met die ligfiets naar Duitsland gefietst, naar mijn ouders. Ik vond dat zo fantastisch. 

Die tocht op de fiets, dat was het ultieme gevoel van ‘de wijde wereld in trekken’. 

Ik had op de Noorder Poort heel vaak  zo’n gevoel van wat ze in het Duits ‘fernweh’ 

noemen. Een verlangen naar weidsheid, naar ver weg. Soms zat ik naar buiten te kijken, over 

de landerijen om de Noorder Poort heen, en dan bekroop me dat gevoel van ‘fernweh’ heel 

sterk. 

Maar goed, ik was dus die fietstocht aan het maken en ik genoot met volle teugen. Maar op 

een gegeven moment moest ik natuurlijk ook weer terug. En ik herinner me  nog goed die 

laatste kilometers naar de Noorder Poort, het was alsof ik tegen een muur op fietste. Ik 

wilde niet, ik wilde gewoon niet terug. En ik zat bijna te huilen op mijn fiets. 

Dat was in 2001, zoals gezegd, en dat was echt een keerpunt. Ik ben toen ook met Jiun roshi 

gaan praten  om te kijken hoe het nou verder moest. 

 

Waarom ben je  weggegaan? 

Ik denk dat ik me uiteindelijk heb geforceerd in de zentraining.  Die gedrevenheid waar in 

het begin sprake van was, toen de Noorder Poort opgebouwd werd, dat veroorzaakte bij 

mij ook een soort van streven naar perfectionisme. Daarin heb ik me, denk ik, geforceerd. Ik 

had het gevoel in een theaterstuk te zitten waarin ik de perfecte monnik aan het spelen was. 

Terwijl ik natuurlijk ook gewoon een mens van vlees en bloed ben met verlangens, gevoelens 

en al dat soort dingen. En dan vroeg ik me af: Wanneer houdt dat nou een keer op? Wanneer 

ben ik nou een keer bevrijd van  die tweestrijd en word ik een door en door authentieke unsui? 

Prabhasa Dharma roshi , mijn zenmeester, was zo, ik noem het maar, ‘lichtgevend’. Haar 

aanwezigheid alleen al was genoeg. Zij had een lichtheid om zich heen, dat was prachtig. Ik 

had het gevoel dat ik dat nooit zou bereiken. 

Ik denk achteraf dat het overlijden van Prabhasa Dharma roshi voor mij een keerpunt is 

geweest en uiteindelijk het afscheid van de Noorder Port en van mijn leven als voor mij ook 

makkelijker heeft gemaakt. Zij was toch mijn zenmeester, ook al heb ik Jiun roshi altijd zeer 

gewaardeerd en geaccepteerd als zenmeester. Zij had veel begrip voor mij en heeft me toen 

ook op een heel fijne manier gesteund om de Noorder Poort te verlaten en mijn leven in 

een nieuwe richting te vervolgen. 
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Robert Gantke toen en nu 

 

O u d - b e w o n e r  R o b e r t  G a n t k e  
Woonde op de Noorder Poort van 1996 tot 2000. 

Unsui-naam: Hozan. 

Huidig beroep: massage-leraar en coach, eigenaar van de Gantke-akademie. 

 

Wat heb je in je huidige leven aan je zentraining gehad? 

De zentraining heeft mijn leven totaal veranderd. Vóór mijn zentraining had ik hele andere 

prioriteiten. Ik wilde succesvol zijn. Ik was, wat je noemde, zo’n cool type. Ik had lang haar, 

ik vond het leuk als mooie meisjes mij zagen staan, dat soort dingen. Ik was helemaal in de 

veronderstelling dat dat de weg naar geluk was. 

Tijdens de zentraining leefde je (als unsui/zenmonnik) celibatair en had je met allerlei regels 

te maken. Dat vond ik heel moeilijk. Maar achteraf gezien kan ik nu zeggen dat dat me juist 

bevrijd heeft. Want in mijn leven na de zentraining zat ik niet meer gevangen in dat wat je 

ego je voorschrijft, namelijk succesvol zijn, veel geld verdienen, enzovoort. Ik kon dat 

relativeren. 

Ik kan nu zeggen: er is geen verschil tussen mijn leven en mijn beoefening van zen. Zen is een 

bestanddeel van mijn leven geworden zowel in mijn beroep als in mijn privéleven. Mijn doel 

in het leven nu is dat ik dingen wil doen waar ik met mijn hele hart achter kan staan. Ik coach 

nu bijvoorbeeld  mensen, ik wil mensen verder helpen.  Ik wil ze helpen om gelukkiger in het 

leven te staan. Ik vraag me niet af: hoe kan ik het beste zoveel mogelijk geld verdienen, maar 
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wat is het gevolg van wat ik doe. Hoe kan ik mensen helpen om beter in hun leven te 

functioneren. Of beter hun doelen te realiseren. Dat geeft mij heel veel voldoening. 

 

 
Kishin en Hozan in de theekamer, ca 1999 

 

Wat was het leukste en wat het slechtste moment in je zentraining? 

Een heel leuk moment was tijdens een dai-sesshin. Ik was jikkijitsu (meditatieleider), en zat 

dus tijdens de maaltijden naast Jiun roshi (toen Udaka). Het was het einde van de maaltijd. 

We aten met bowlsets en mealservers. De tafels waren schoongeveegd. En iedereen zette 

zijn kommen weer op tafel. En plotseling stoot Jiun roshi mij aan en wijst naar haar bowlset. 

Die bewoog zich heel langzaam glijdend over tafel. En toen moesten we allebei zó lachen. En 

dat was zo mooi. Die stille eetzaal. Iedereen helemaal in concentratie, en plots was daar dat 

lachen. De tranen liepen over onze wangen. Dat was voor mij een heel mooi moment. 

Een tweede mooi moment was toen ik tenzo (kok) was. Het was pauze. En iedereen was aan 

het rusten. Behalve ik, want ik moest de keuken nog schoonmaken. En ik voelde me 

gefrustreerd. Want ik had ook behoefte aan pauze. Ik was bezig de borden in het droogrek 

te zetten. En doordat ik zo gefrustreerd was, ging dat met nogal wat lawaai gepaard. Opeens 

kwam Jiun roshi voorbij, buiten, aan het keukenraam. Ze bracht haar vinger naar haar lippen 

en zei ssttttt… 

En toen ontplofte ik eigenlijk. Ik was boos en ook heel verdrietig. Ik liep naar het huis waar 

Jiun roshi (toen Udaka) woonde. En ik zei tegen haar: Udaka, ik kan het niet, en ik wil het 

niet! 

En zij lachte alleen maar naar me. Maar op een heel vriendelijke manier. En toen besefte ik 

ineens dat ik mijn eigen filmpje aan het afdraaien was. En ik zag ook dat zij dat doorhad. Ik 

heb toen een gassho gemaakt en ben teruggegaan naar de keuken en heb de borden heel 

rustig in het droogrek gezet. 
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Marjita voor het altaar (1999) 

 

En een laatste mooi moment was ook in de keuken. Ik had een hulpkok, een novice,  Marjita 

genaamd. En ik had van Prabhasa Dharma roshi geleerd hoe de wortels te snijden zodat de 

mensen in de sesshin ze goed konden eten met de eetstokjes. Dus ik gaf de instructie aan 

Marjita om die wortels een derde om te draaien, en dan te snijden. En zij draaide ze steeds 

maar een kwartslag om. En ik kwam in dokusan bij Udaka en zei: ‘Het gaat zo moeilijk met 

die Marjita in de keuken, zij doet gewoon niet wat ik zeg.’ Udaka vroeg toen aan mij: ‘Ben je 

boos geworden?’ Ik zei: ‘Ja.’ En zij: Aha…misschien kun je iets met die boosheid?’ En toen 

ben ik teruggegaan naar de keuken. Ik heb niets meer tegen Marjita gezegd. Geen instructies 

meer gegeven. Maar ik heb wel gekeken tijdens de maaltijd of de mensen de stukjes wortel 

zoals zij ze gesneden had, ook konden eten. En dat was zo… 

Het slechtste moment in mijn zentraining… tja…die zijn er natuurlijk wel geweest. Maar ja, 

die slechte momenten zijn juist ook de momenten geweest waar ik het meest van geleerd 

heb. 

Prabhasa Dharma roshi zei: ‘Jullie zijn allemaal vieze aardappels, en jullie worden met z’n 

allen in een kist gegooid. En daar liggen jullie tegen elkaar aan te schuren en te schuren en te 

schuren… en jullie schuren elkaar geleidelijk aan schoon..’ 

En zo gaat dat precies in een zentraining. Dat schuren was natuurlijk niet fijn, maar je werd 

er wel schoon van. 
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Recitatie(1999) – vlnr Jishin (nu Tetsue), Hozan, Iretsu en Anshin 

 

Waarom ben je weggegaan ? 

In de winter van 1999-2000 mocht ik van Prabhasa dharma roshi de wintertraining in Mount 

Baldy doen. Dat heb ik gedaan. Daarna ben ik teruggegaan naar de Noorder Poort. Maar na 

een maand of drie wilde ik niet meer op de Noorder Poort blijven. Ik wilde gaan trainen in 

Mount Baldy. Ik dacht dat daar de échte zen, de authentieke zen beoefend werd. Ik dacht: 

daar ga ik de grote satori (verlichting) ervaren. Dat was een illusie, natuurlijk, dat heb ik me 

later gerealiseerd. Maar kennelijk moest ik dat toch eerst zelf uitvinden. 

Mount Baldy was veel traditioneler en strenger dan de Noorder Poort. Het was echt nog die 

Japanse kloostertraditie. Koanstudie. Veel zitten. Daar ging het om. 

Prabhasa roshi had op de Noorder Poort een ‘zachtere’ stijl ingevoerd. Die meer aansloot 

bij mensen uit westerse landen. Zij zei: westerse mensen hebben veel meer last van hun 

emoties. Koanstudie alleen kan dat niet doorbreken. Daarom is het nodig om andere 

middelen in te zetten. Zoals vipassana. 

En dat vond ik heel goed van haar. Ik denk dat zij dat heel juist gezien heeft. Ik moet zeggen: 

ik ben de Noorder Poort, Prabhasa dharma zenji en Jiun roshi echt heel dankbaar voor wat 

ik daar geleerd heb. En ik denk dat Jiun roshi wel wist dat ik die meer authentieke zen niet in 

Mount Baldy zou vinden. Maar ja, ik moest dat toch zelf uitzoeken. 

Ik ben een klein jaar in Mount Baldy gebleven en heb toen besloten dat ik op mezelf verder 

wilde. Dat ik de uitdaging aan wilde gaan om zelf in mijn eigen leven zen voort te zetten. 
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Doshin toen en nu  

 

O u d - b e w o n e r  D o s h i n  H o u t m a n  
Woonde op de Noorder Poort van 1999 tot 2004 

Doshin was haar naam als unsui en ook als dharmaleraar (benoemd in 2002) 

Beroep: dharmaleraar in de vipassana-traditie 

 

Wat heb je in je huidige leven aan je zentraining gehad? 

De zentraining werkt nog steeds door. Ik zal er een paar dingen uitlichten: 

Prabhasa Dharma roshi vroeg mij een keer: waar is de paraplu? Ik zei: “Ik denk in de auto”. 

Toen zei ze: ‘Je moet niet denken, maar zeker weten. Als je het niet weet zeg je: ik weet het 

niet’. Bij de feiten blijven en niks produceren in de geest, dat neem ik nog steeds mee in het 

dagelijks leven. 

Verder heb ik veel geleerd van de nachtzittingen, het zitten en lopen gedurende de nacht 

tegen het einde van een retraite. Voor de unsui’s was dat geen keuze maar een must. 

Meestal was er in zo’n nacht wel een periode van afzien, zeer onaangenaam. Maar de nacht 

ging weer voorbij. En dan kwam daarna nog  een dag oefenen zonder nachtrust. Ook dat 

bleek te doen. Het heeft me veel vertrouwen gegeven. Ook nu, bij onaangename dingen, 

weet ik: oké, dit gaat voorbij, dit is te doen, gewoon aanwezig blijven en doorademen.  
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Tenslotte: in mijn trainingstijd op de Noorder Poort was de cv-ketel oud, en de verwarming 

minimaal. En ‘s morgens gingen we in de winter ook nog zonder jas buiten kinhin lopen. 

Brrrrr! Het bracht veel weerstand, indekken tegen de kou. Omdat dat ook erg onprettig is, 

besloot ik op een ochtend te ontspannen en de kou helemaal te voelen. Ah, een wereld van 

verschil, en nog steeds interessant. 

Wat was het leukste en wat het slechtste moment in je zentraining? 

Ik kan niet één slechtste moment aanwijzen. Wel herinner ik me een zeer onaangenaam 

moment na een retraite in de zomer. Er waren eerder veel retraites geweest met mooie 

inzichten. Ook nu had ik mijn stinkende best gedaan, maar er was geen enkel inzicht. Ik 

voelde me helemaal mislukt, en durfde dat aan niemand te vertellen. Op de vraag “En, hoe 

was jouw retraite?”, antwoordde ik : “Prima!”. Nou, niet dus. 

Er waren veel leuke momenten. Bijvoorbeeld het feit dat de zenmeester zo nu en dan voor 

de bewoners  ging koken – zowel Prabhasa als Jiun roshi deed dat. Dat eten was speciaal, 

met extra lekkere dingen, echt een traktatie. Maar vooral prettig om zó door je zenmeester 

verzorgd te worden. 

Verder bracht Shinsei Nicolai in de winter een keer thermo-onderhemden mee voor 

alle unsui’s . Dat was voor mij ook wel een hoogtepuntje. 

 

Waarom ben je weggegaan ? 

Na vijf jaar wonen op de Noorder Poort kwam bij mij de vraag op: hoe nu verder? In een 

droom ’s nachts klonk er een keer een heldere stem die zei dat ik in Tilburg vipassana ging 

doen. Die stem ben ik gevolgd, en dat is wat ik nu doe. 
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Cheward toen en nu 

 

 

O u d - b e w o n e r  C h e w a r d  R o m a n  
Woonde op de Noorder Poort van 2000 tot 2003 

Huidig beroep : clown 

 

Wat heb je in je huidige leven aan je zentraining gehad? 

De zentraining is voor mij nooit opgehouden. Eigenlijk kun je zeggen: ik ben nooit 

weggegaan. Ik heb nooit mijn beoefening verlaten. Die innerlijke energie van toen ik trainde 

op de Noorder Poort is nog steeds in mij, en duurt nog steeds voort. Ik maak nog steeds de 

w.c schoon, ik was mijn kleren. Alles van toen gaat nog steeds door. 

 

Wat was het leukste en wat het slechtste moment in je zentraining? 

Het moeilijkste, zwaarste van de zentraining waren de zware momenten in relatie tot mezelf. 

Meditatie was voor mij vaak een confrontatie met wat ik ‘mijn duivels’ noem. Of mijn 

donkere kant. Maar zij waren ook juist de ingang tot bevrijding daaruit. Ik realiseerde me dat 

ik er niet aan kon ontsnappen. En ook niet aan wilde ontsnappen. En daardoor kon ik me 

ervan bevrijden. 

Er zijn heel veel grappige leuke momenten die ik me herinner van de drie jaar dat ik op de 

Noorder Poort woonde. Eentje was om zes uur ’s ochtends. Ik was shoji en bracht dus de 

thee binnen in de zendo. In zo’n grote thermoskan. En voor de eerste in de rij buig je altijd. 

Dus dat deed ik toen ook, en diegene die boog terug, maar kwam al eerder omhoog en 

knalde toen met zijn hoofd tegen de thermoskan aan. En ik moest zo ontzettend lachen. Ik 
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kon op dat moment mijn lachen niet inhouden. Ik vond het zo grappig. De hele setting van 

een doodstille zendo, de vroege ochtend. Alles helemaal stil en iedereen heel serieus, en 

ineens ‘boem!’ Dat hoofd tegen die thermoskan! 

Een ander moment was tijdens het WK voetbal in 2002. Er was toen een sesshin aan de 

gang. En dus konden we niet naar het voetbal kijken. Die avond speelde Spanje tegen 

Duitsland of tegen Nederland, dat weet ik niet meer. In ieder geval wilden Hozan en ik heel 

graag weten wat de uitslag was. En dus zijn wij, Hozan en ik na de dag-afsluiting ’s avonds 

naar de kast tegenover kamer 15 gegaan, waar een radio stond. Zo konden we stiekem toch 

de uitslag horen. 

Een derde leuk moment was met Iretsu. Zij moest mij het reilen en zeilen van de wasserij 

uitleggen. En dat deed ze met veel verve. Alleen… ik sprak geen Duits, en zij sprak geen 

Engels. Dus zij heeft zeker drie kwartier tegen me aan staan praten …in het Duits…. en ik 

verstond er helemaal niets van. En dat was zo’n grappige situatie, wij met z’n tweeën in die 

wasruimte, en we konden geen woord van elkaar verstaan. 

 
Cheward met links Taido op een volksfeest, ca 2011 

Waarom ben je weggegaan? 

Ik heb me helemaal gegeven aan de zentraining, maar ik had het nodig om meer met mijn 

lichaam te doen. Dat miste ik echt. Expressie vanuit je lijf.  Ik vroeg toen aan een vrouw die 

vaak op de Noorder Poort kwam en danslerares was, om mij te leren dansen. En dat 

gebeurde. En ik werd helemaal verliefd op het dansen. Dus ik dacht: ik moet met dansen 

verder gaan. Maar intussen had ik ook een ontmoeting met Toon Maas. Hij is clown. En dat 

raakte me nog meer dan het dansen. En dus vroeg ik aan Jiun roshi of ik een workshop bij 

hem kon doen. En dat mocht. Ik heb in Tilburg een weekend een clownsworkshop gedaan. 

En toen voelde ik heel diep van binnen dat ik dat moest gaan doen. 
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Zen is natuurlijk iets anders dan clown zijn. Maar voor mij is de energie hetzelfde. Het 

belangrijkste in zowel zen als clowning is jezelf zijn in alles. Je ware gezicht laten zien. Met al 

je mooie en minder mooie kanten. Ik noem dat, als ik een workshop geef: “To be totally 

naked”. Helemaal naakt zijn. In figuurlijke zin dan, hè, dat is het mooiste wat er is. 

Enfin, ik wilde verder gaan met de clowning en kwam erachter dat er op Ibiza een 

clownsopleiding was. Daar heb ik me voor aangemeld: ik besloot de Noorder Poort te 

verlaten en in Spanje de opleiding tot clown te gaan doen. 
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Maria Fröhlich toen en nu 

 
 

 

O u d - b e w o n e r  M a r i a  F r ö h l i c h  
Woonde op de Noorder Poort van 2002 tot 2011. 

Huidig beroep: Shiatsu masseuse, klankkunstenares en eigenaresse van Golden Touch Home, 

praktijk voor gezondheids- en persoonlijkheidsontwikkeling. 

 

Wat heb je in je huidige leven aan je zentraining gehad? 

Toen ik in januari 2011 terugkeerde naar Duitsland, ben ik gelijk naar Fulda, een stad in het 

midden van Duitsland, verhuisd. Ik heb ook meteen mijn gezondheidspraktijk ‘Golden Touch 

Home (Door de gouden aanraking je in jezelf thuis voelen) opgebouwd. 

Dat was natuurlijk door mijn leeftijd, vierenvijftig jaar, een waagstuk. Ik had echt helemaal 

geen idee hoe ik dat moest aanpakken. Aan welke juridische voorwaarden ik moest voldoen, 

hoe je reclame moest maken en hoe je je boekhouding moest bijhouden. En ook hoe ik in 

een onbekende stad enige bekendheid kon krijgen. 

Het was een zeer inspannende tijd met veel tegenslagen, zoeken, hopen en vinden. Maar mijn 

basisgevoel was een grote innerlijke zekerheid en overtuiging dat ik het juiste aan het doen 

was. 
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Ik heb bij moeilijkheden altijd gedacht: ik laat me niet door al die problemen op de kop zitten 

en ik doorsta deze tijd en ga op de door mij ingeslagen weg voort. 

Ook nu, nu de vraag niet meer zo vaak opkomt, of  ik de juiste weg ben ingeslagen, is dat 

basisgevoel nog wel altijd aanwezig. Bij moeilijkheden kan ik altijd tot de meditatie 

terugkeren. Dat is de sterke invloed van mijn zenbeoefening op mijn huidige leven. 

Tegelijkertijd is er in mij een grote dankbaarheid, dat ik die melodie van mijn leven, die in 

mijn Dharma-naam “Bliss of Giving” resoneert, in alle ontmoetingen en activiteiten kan laten 

horen. 

 

Wat was het leukste en wat het slechtste moment in je zentraining? 

Dat vind ik een moeilijke vraag, omdat ik als ik terugdenk me helemaal geen enkele situatie 

herinner die deze twee tegenpolen kenmerkt. 

Natuurlijk waren er veel moeilijke en veel gelukkige momenten. Het vertwijfelde zoeken bij 

het zitten met een koan, de niet altijd gemakkelijke omgang met de andere bewoners, de 

verantwoording die ik had als ‘general housekeeper’. 

Aan de andere kant waren er ook vredevolle en betekenisvolle ontmoetingen met de 

bewoners en de vertrouwdheid met de gasten. En er was ook de bijzondere sfeer die zo 

natuurlijk aanwezig is bij zenbeoefenaren, onder de leiding van Jiun roshi. De rustgevende 

arbeid in de tuin en het wandelen in de natuur en in mijzelf.  Mijn belangrijkste herinnering is, 

dat ik, toen ik de Noorder Poort voor het eerst zag, meteen wist: dit is de plek waar ik zijn 

wil. En tijdens de vele jaren dat ik daar leefde, was mijn basisgevoel: dit is de plek waar ik nu 

hoor en waar ik me gelukkig voel, wat er ook gebeurt. 

 

Maria bespeelt de gong 
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Waarom ben je weggegaan ? 

De beslissing om mijn zentraining op de Noorder Poort te beëindigen is in de loop van de 

tijd ontstaan. Ik heb me op de Noorder Poort met al mijn kracht ingezet waar het ging om 

mijn beoefening van zen en ook als general housekeeper, wat ik lang ben geweest. Na meer 

dan acht jaar rijpte toen de wens om weer naar Duitsland terug te keren, om, zoals dat in de 

plaatjes van de os wordt verbeeld, terug naar de markt te gaan. 

Ik was nieuwsgierig hoe ik mijn bevindingen, of beter mijn innerlijke veranderingen, in de 

“wereld” zou gaan leven. 

En ook ontwikkelde zich steeds sterker de wens in mij om te werken met de gaven die uit 

mijn wezen voortkomen. Shiatsu-massage en klankconcerten en zenmeditatie in mijn werk te 

verenigen. 

Interessant is dat ik mijn besluit na een bezoek aan mijn zieke ouders op 16 oktober 2010 

met Jiun roshi heb besproken. Tijdens dat gesprek werd mij meegedeeld dat het met mijn 

moeder steeds slechter ging. En zij is ook inderdaad op die dag gestorven. 

Die dag was voor mij dus een betekenisvol keerpunt. Het afscheid als dochter van mijn 

moeder. En de inleiding van het afsluiten van mijn zentraining en het begin van een nieuw 

begin. Ook al heb ik de Noorder Poort pas begin januari 2011 verlaten. Vergaan en ontstaan 

in hetzelfde moment. Dat klinkt toch heel ‘zennig’, of niet? 
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Taido toen (met haar moeder, die voor haar ordinatie uit Australië was gekomen) en Taido nu 

 

O u d - b e w o n e r  T a i d o  H o w d e n  
Woonde op de Noorder Poort van 2009 tot 2015 

Unsuinaam: Taido – ze is nog steeds unsui 

Huidig beroep: levenskunstenares 

 

Wat heb je in je huidige leven aan je zentraining gehad? 

In mijn leven nu lukt het me om door te gaan met het toegewijd beoefenen van zen. En dat 

geeft mij het gevoel dat ik veel meer in staat ben al die overbodige verhalen te stoppen die 

ik vaak had over allerlei situaties. Daardoor is mijn leven een heel stuk lichter en 

plezieriger geworden. 

Dit zijn echt grote cadeaus voor mij, en ik krijg er nog steeds tranen van in mijn ogen. 

 

Wat was het leukste en wat het slechtste moment in je zentraining? 

De leukste momenten in mijn zentraining waren de gesprekken die ik voerde met 

de  Wapserveense boeddha Klaas. Klaas spreekt geen Engels en ik spreek geen 

Nederlands. 

En dat leidde altijd tot zulke mooie, hele simpele en pure momenten. En heel vaak was het 

natuurlijk ook hilarisch. Ik denk daar nog regelmatig met een big smile aan terug. 
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Het slechtste moment was toch wel de intense frustratie en woede die ik soms voelde ten 

aanzien van mezelf en andere bewoners. Er waren dan zooooooo veel overbodige 

verhalen die in mijn hoofd rondspookten. Dat was echt heel moeilijk af en toe. 

 

Waarom ben je weggegaan 

Ik moest drie grote operaties ondergaan terwijl ik op de Noorder Poort woonde. En alle 

drie waren ze gerelateerd aan trauma’s die ik vroeger heb opgelopen, en waar ik nog niet 

overheen was. De operaties maakten die diepe wonden op een heel intensieve manier los. 

Dat was een heftig psychisch proces. Helaas moest ik daarom op een gegeven moment de 

Noorder Poort verlaten en ben ik teruggekeerd naar mijn geboorteland Australië zodat ik 

daar psychisch kon genezen. 

 

 

 

  



 
 Nummer 12  
 Najaar 2021 
 

35 

 

Anneke Roozendaal beoefent sinds haar twintigste kalligrafie. Haar grote werken op rijstpapier ademen kracht en 

schoonheid uit. Ook is Anneke een bekend gezicht op de Noorder Poort. Zij beoefent sinds het bestaan van de Noorder 

Poort zen en heeft jarenlang de werkweken, die op de Noorder Poort gegeven worden, begeleid. 

 

Ardan Timmer is altijd al nieuwsgierig geweest naar hoe haar werk tot stand komt. Dit interview gaf hem de 

gelegenheid om met de vrouw achter deze imposante zwart-witte kunstwerken te praten. Hij zoekt haar op in haar huis 

in Utrecht en voert in haar atelier een boeiend gesprek met haar over haar kalligrafie. 

 

Round and perfect , like vast space / Nothing lacking, nothing in excess (140 x 70 cm) 

 

D e  z e l f l o o s h e i d  v a n  e e n  c i r k e l  
 

Anneke: Mijn weg in het kalligraferen begon toen ik twintig jaar was met het beoefenen van 

diverse westerse stijlen. Ook maakte ik deel uit van een groep die filosofische teksten van 

Plato en Ficino kalligrafeerde. De laatste twintig jaar kalligrafeer ik in de Japanse en Chinese 

stijl. De lessen en inspiratie ontving ik van een Japanse lerares en een Chinese meester. In 

dezelfde tijd ben ik begonnen zen te beoefenen. 

Ik kalligrafeer met de kwast verschillende stijlen, van stempelschrift, clerical schrift en Kanji, 

tot semi-cursief en cursief, in heel klein schrift, zoals bijvoorbeeld de hartsoetra en andere 

boeddhistische teksten, tot heel groot werk in expressieve stijl. Ik hou erg van het grote 

werk maken met maar één karakter, maar ook van het soetra-schrijven.[1] 

 
[1] Lees een uitleg van deze verschillende vormen van schrift 

http://www.annekeroozendaal.info/kalligrafie
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To open the heart (110 x 60 cm) 

 

Ardan: Op je website wordt heel mooi beschreven hoe je werkt. Toen ik die teksten las, viel me de 

connectie op met zen en dan specifiek het oefenen met een koan. Kun je zeggen dat het moment 

waarop je de kwast op het papier zet, heel erg lijkt op het moment dat je in de sanzenruimte zit en 

een antwoord geeft op je koan? 

 

Anneke: Ja zeker, die connectie is er heel duidelijk. Het is eenworden met de kwast. En dan 

de kwast vergeten. Want zodra je gaat denken: ik moet iets maken, ik moet iets neerzetten, 

dan is het weg. Het moment dat de kwast het papier raakt: dat is het. En op het moment dat 

je denkt: “Dat is het,” dan is dat het dus niet. Kalligrafie is voor mij niet alleen het 

eenworden met het werk, met het maken, maar ook dat weer vergeten. Net als 

zenbeoefening en als zitten met een koan. Dat je voorbijgaat aan het ‘maken’, en steeds 

opnieuw vanuit het nulpunt, de stilte kan beginnen. 

http://www.annekeroozendaal.info/kalligrafie
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Honderd vormen van ‘Ju-Longevity’ (35 x 50 cm) 

 

Ardan: Heb je een soort ritueel voordat je aan het werk gaat? 

Ik bereid me zo voor dat ik vanuit stilte kan creëren. Ik kijk eerst in alle rust naar het witte 

rijstpapier. Ik zit een aantal momenten stil, en doe Qigong oefeningen. Ik richt me bewust op 

mijn ademhaling en vanuit de stilte begin ik. 

Kalligraferen is voor mij een dagelijkse bezigheid. Ik hou ervan om soetra’s of gedichten te 

kalligraferen, daar word ik ook rustig van en dat doe ik ook altijd voordat ik een groter werk 

ga kalligraferen. 

 

 
The way to happiness (42 x 30 cm) 
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Ardan: Zie jij kalligrafie als expressie? Als iets dat je tot uitdrukking brengt? 

 

Anneke: De expressie zit in de kracht die voortkomt uit chi, de energie die vrijkomt uit 

stilte, vertrouwend op de kennis en vaardigheid die ik inmiddels heb opgebouwd. Ik wil 

emotie en schoonheid tot uitdrukking brengen. 

Het gaat erom dat ik vanuit het niets kan creëren. Vanuit niet-denken. Ik geef uitdrukking 

aan de stilte die in mij is. Dan komt ook de chi naar buiten. Voor mij is dat de maatstaf: laat 

mijn werk schoonheid en emotie zien? Is de chi voelbaar in het werk?… of niet? Net als in 

zen weet ik dat je je eigenlijk niet kunt voorbereiden, dat er niets is dat je tot stand brengt. 

Kalligrafie is een proces. Het is geen doel op zich. En ik stap steeds weer opnieuw in dat 

proces. De chi komt vrij zodra ik kan ‘verdwijnen in wat ik doe’, de expressie ontstaat. Op 

het moment dat ik de kalligrafie maak is het al weg. Het is het ultieme loslaten, geen 

verwachtingen hebben over dat wat ik gemaakt heb. 

Wanneer ik de kwast op het papier zet, dat is het moment waarin ik mezelf helemaal geef, 

en helemaal verdwenen ben in die ene penseelstreek. En ik realiseer me dan: uiteindelijk is er 

geen kwast, geen papier, geen inkt. En ook geen Anneke…… 

 

Mu (130 x 65 cm) 

 

Anneke’s werk hangt momenteel op de Noorder Poort. Ook kunt je haar werk bekijken 

op www.annekeroozendaal.nl. 

 

 

http://www.annekeroozendaal.info/
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Nu nog een fantasie…. 
 

De zendo is  het  hart van de Noorder Poort  
door Threes Voskuilen 

 

Als je naar de zendo gaat, je huissloffen in de daarvoor bestemde kast zet en bij het 

binnengaan een buiging maakt, dan voel je dat de stilte je uitnodigt. Het is bijna tastbaar. Heel 

veel mensen mediteren hier en hebben hier gemediteerd. De zendo ademt, ze ademt stilte, 

terwijl de Noorder Poort uit haar jasje groeit. 

 

Er is een gebrek aan ruimte dat steeds meer begint te knellen 

Bijna iedereen wil tegenwoordig een eenpersoonskamer. Wanneer de groepen vol zijn, 

staan unsui’s soms tijdelijk hun eigen kamer af, zodat er toch nog weer deelnemers bij 

kunnen. Deelnemers slapen soms zelfs bij de buren van de Noorder Poort vanwege het 

ruimtegebrek. Als in de keuken twee grote pannen op het aanrecht staan dan is er geen 

ruimte meer voor het snijden van groenten of andere werkzaamheden. Geluiden in de 

keuken zijn niet te vermijden en dringen af en toe door tot in de zendo. Ook hoor je in de 

zendo een heel enkele keer zachte voetstappen uit een van de kamers boven. De kamers zijn 

inmiddels gerenoveerd, maar de bijbehorende badkamers zijn dringend aan vernieuwing toe. 

Pas geleden drupte er zelfs water uit een badkamer door tot in de zendo. Kortom, het 

moment voor uitbreiding en vernieuwing is aangebroken. 
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We willen een nieuwe zendo bouwen 

Deze wens bestaat al heel lang; een nieuwe zendo aan de noordzijde van het hoofdgebouw. 

De architect, Eric de Leeuw, die ook de woning voor de zenmeester ontwierp, heeft eerste 

schetsen voor de nieuwe zendo gemaakt. De zendo staat op zichzelf, want tussen het 

hoofdgebouw en de nieuwe zendo zal een afstand van vier meter open blijven. De nieuwe 

zendo zal alleen maar zendo zijn, met optimale stilte en een optimaal klimaat. De huidige 

zendo is 7 bij 9 meter. De nieuwe zendo zal wat groter worden, 7,5 bij 12 meter, met een 

entree van 7,5 bij 2 meter. 

 

 
 

 

Eerste schets en eerste maquette van architect Eric de Leeuw 

 

Meer ruimte in het hoofdgebouw 

Door het realiseren van de nieuw te bouwen zendo ontstaat in het hoofdgebouw ruimte. 

Op de plaats van de huidige zendo komen extra slaapkamers met ook een 

rolstoeltoegankelijke kamer. Aangrenzend komen nieuwe douches. Met de uitbreiding van de 

keuken wordt al in januari 2022 begonnen omdat dit uit het bestaande budget gefinancierd 

kan worden. 

 
Nieuwe indeling begane grond 
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Er is veel geld nodig 

De eerste raming was dat de nieuwe zendo met € 100.000 gebouwd zou kunnen worden. 

Maar in gesprekken met de aannemer en de architect werd duidelijk dat sinds de 

coronacrisisis alles, met name de materialen, vele malen duurder is geworden. Een bedrag 

van tenminste € 200.000 is nodig om de nieuwe zendo te kunnen realiseren. 

Voor de fundraising is een gezamenlijke Werkgroep van de Stichting Noorder Poort en de 

Stichting Vrienden van de Noorder Poort in het leven geroepen. De leden zijn Jiun Hogen 

roshi, Lilian Daishin van de Vaart (voorzitter SVNP) en Peter Teerlink (expert 

fondsenwerving). 

 

De actie fundraising Noorder Poort 25+ is begonnen 

Tijdens de feestelijke start van het jubileumjaar op 16 oktober jl. is ook de fundraising-actie 

begonnen. Het is de grootste actie sinds de oprichting van de Noorder Poort en de actie zal 

gedurende het hele jubileumjaar doorgaan. Het is een groots en aansprekend plan, waar vele 

harten sneller van zijn gaan kloppen. 

De zendo wordt de eerste stap in een reeks van vernieuwingen: 

 

Zitten in stilte – de nieuw te bouwen zendo 

Energiebesparing – verdere isolatie en energiebesparing, met name op gas 

Nieuwe slaapkamers – op de plaats van de huidige zendo 

 

De werkgroep zal je regelmatig op de hoogte houden van de voortgang! 

 

Bijdragen zijn zeer welkom op de bankrekening van de Noorder Poort: 

IBAN: NL96TRIO 0197 61 9223 onder vermelding van NP 25 + 
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Canon’ van de geschiedenis van IZC Noorder Poort 

 

J u b i l e u m v i e r i n g  1 6  o k t o b e r  
in foto’s 

 

Op 16 oktober is in kleine kring het 25-jarig bestaan van de Noorder Poort gevierd, nog 

terug te kijken via YouTube. 

Het eerste uur was voor toespraken. Onder meer vertelde Martijntje Goudsmit, secretaris 

van het bestuur van Noorder Poort, over de geschiedenis van het centrum aan de hand van 

een tijdlijn (zie hierboven) en keek Jiun roshi naar de toekomst, waarbij ze met enthousiasme 

en overtuiging het plan presenteerde voor een nieuwe zendo. 

 

Na de toespraken was er een ceremonie in de zendo, waar voor het eerst sinds voorjaar 

2020 (en voorlopig helaas ook meteen voor het laatst) met kracht gereciteerd werd. 

Ondertussen warende kok en vrijwilligers druk bezig, zodat de bijeenkomst afgesloten kon 

worden met een feestelijke lunch. 

De lunch werd muzikaal begeleid door Martine des Tombe (zang) en Kido (fluit). En er 

waren nog meer felicitaties, onder andere van Ciska Matthes die ook drie Jizo’s aanbood: ze 

miste die nog op de Noorder Poort. 

 

Foto’s van dit alles op de volgende pagina’s.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=067Vtz3QbVk
https://www.youtube.com/watch?v=067Vtz3QbVk
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Jiun roshi en Tetsue roshi luisteren naar Martijntje Goudsmit 

 

 
Van het bestuur krijgt Jiun roshi het boek New Horizons van Bruno van den Elshout cadeau 
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Aankondiging plan nieuwe zendo 

 

 
Twee monniken van Zen River verzorgden de live stream 
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Recitatie in de zendo… 

 

 
… met Kido als Ino (voorzanger)… 
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… en Kyogen op de makugyo 

 

 
Champagne voor bij de lunch 
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Jizo’s staan in Japan overal – Jizo beschermt de lijdenden, in het bijzonder kinderen 

 

 

 

Alle foto’s met uitzondering van de eerste (tijdlijn) en de laatste (Jizo’s) zijn gemaakt door Marleen 

Tammeleng 

  

https://www.facebook.com/marleentammeleng/
https://www.facebook.com/marleentammeleng/
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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. 

Beeldredacteur Ardan Timmer maakte de illustraties. 

 

T e r u g b l i k  
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Bronnen 

Alle haiku’s over de dag dat ik sterf, en de haiku van Alvaro Cardona Hine, zijn afkomstig uit “This is where we 

walk. Workshop Poetry and Zen at Zencenter Noorder Poort with Alvaro Tozan Cardona-Hine.” Shunyata, Hoorn 1999, 

(vertalingen Hans Reddingius).  

Alle andere komen uit “Om niets om alles. Keuze uit 40 jaar Nederlandse haiku en tanka.” Haiku Kring Nederland 

2020. 
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D i c h t e r  b i j  Z e n  
 

In de rubriek Dichter bij Zen plaatsen we gedichten van mensen uit de sangha. Tijdens de go-sesshin in 

augustus liet deelneemster Mirte Slenders zich door de meditatie én de prachtige omgeving inspireren tot 

deze foto-haiku’s. 
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Boeddhistische organisaties in Friesland / Workshop Vipassana door Ank Schravendeel. 

Foto’s Bram Zielman 

 

B o e d d h a d a g  i n  h e t  D h a r m a h u i s  
door Tenjo osho 

 

Het Dharmahuis in Leeuwarden heeft op zaterdag 23 oktober j.l. een Boeddhadag 

georganiseerd. Alle boeddhistische organisaties uit Friesland die bij ons bekend waren 

hebben we daarvoor uitgenodigd. Dit was één van de activiteiten waarmee we hebben 

gevierd dat ons centrum vijf jaar geleden op onze huidige locatie geopend werd. 

Het primaire doel was elkaar beter leren kennen en geïnteresseerden informeren over de 

boeddhistische diversiteit in Friesland. 

Tot ons grote genoegen heeft iedereen die we benaderd hebben positief gereageerd, en op 

twee na is ook iedereen gekomen. Dat waren in totaal zeven organisaties, inclusief de onze. 

De stromingen zen, Tibetaans boeddhisme en vipassana waren daarin vertegenwoordigd. Als 

thema van de dag hadden we ‘Natuurlijke verbondenheid’. In de ochtend hebben we gekeken 

hoe onze natuurlijke verbondenheid er op dat moment uitzag. Iedereen kon aangeven welke 

connecties er onderling al waren en vertellen wat we van elkaar wisten. 

Na de lunch waren algemeen belangstellenden welkom om zich te oriënteren op de 

verschillende vormen van boeddhistische beoefening in Friesland. Er waren informatietafels 

ingericht en de vertegenwoordigers van de aanwezige organisaties hebben ieder een 

workshop gegeven. 

Na afloop ging iedereen tevreden weer naar huis. De intentie werd uitgesproken om 

onderling contact te houden. Het was krachtig en inspirerend om te merken hoe we vanuit 

eenzelfde bron ieder op eigen wijze vorm geven aan onze beoefening. Het was een fijne dag. 
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C a r t o o n  v a n  A r d A n  
 

Ardan Timmer is beeldend kunstenaar (zie www.ardantimmer.nl) en brugwachter. Voor ZenLeven kiest hij de 

illustraties en tekent meestal een cartoon. 
 

 
 

  

http://www.ardantimmer.nl/
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A g e n d a  
Het komend half jaar hopen we op de Noorder Poort de volgende programma’s aan te 

bieden. 

Bij het opstellen van de agenda gingen we er van uit dat in 2022 de meeste Corona-

maatregelen kunnen vervallen, en ook mensen die niet tot één huishouden behoren, een 

kamer kunnen delen. Bij het verschijnen van dit nummer is dat onzeker geworden. Raadpleeg 

eventueel de agenda op zenleven.nl voor de meest recente informatie. 

 

Aanmelden voor een programma 

 

D A TU M  C O D E  P R O GR AM M A  L E I D I NG  P R I J S  ( 2 P  /  1 P  KA M E R )  

4-11 december 2132 rohatsu-sesshin Jiun Hogen roshi € 535 / € 535 

28 dec - 1 januari 
 

2133 nieuwjaars-sesshin Myoko Suigen osho € 315 / € 315 

11 feb - 12 mrt 2201 Wintertraining 
 

€ 1365 / € 1795 

11-13 februari 2202 zen weekend Myoko Suigen osho € 155 / € 215 

15-18 februari 2203 daily-life sesshin Myoko Suigen osho € 155 / € 215 

22-27 februari 2204 go-sesshin Tetsue roshi € 350 / € 480 

19-24 maart 2206 kokoro-sesshin Jiun Hogen roshi € 350 / € 480 

https://zenleven.nl/wordpress/agenda-2022/
http://zenleven.nl/wordpress/agenda/aanmelden/
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D A TU M  C O D E  P R O GR AM M A  L E I D I NG  P R I J S  ( 2 P  /  1 P  KA M E R )  

25-27 maart 2207 body & mind weekend Daishin van Hoogdalem € 155 / € 215 

4-8 april 2208 werkweek 
 

€ 50 / € 68 

26 april - 1 mei 2209 go-sesshin Jiun Hogen roshi € 350 / € 480 

9-13 mei 2210 werkweek 
 

€ 50 / € 68 

26-29 mei 2211 familie-sesshin Tetsue roshi € 220 volw 

€ 105 kinderen (3 t/m 

16 jaar) 

  
    

3-25 juni 2212 Voorjaarstraining 
 

€ 1195 / € 1625 

3-5 juni 2213 zen weekend Anshin Tenjo osho € 155 / € 215 

6-9 juni 2214 daily-life sesshin Jiun Hogen roshi € 155 / € 215 

11-16 juni 2215 go-sesshin Myoshin Jigen osho € 350 / € 480 

18-25 juni 2216 dai-sesshin Jiun Hogen roshi € 490 / € 670 

 

Voor nadere informatie mail naar np@zeninstitute.org of bel op werkdagen tussen 9 en 12 

naar 0521-321204. Of meld je meteen voor een programma aan. 

 

Onze zenprogramma’s zijn niet voor iedereen financieel haalbaar. Daar hebben we iets op 

gevonden: het BeurZen-fonds. Lees hoe je een bijdrage aanvraagt uit dit fonds, of hoe je aan 

het fonds kunt doneren. 

 

 

mailto:np@zeninstitute.org
http://zenleven.nl/wordpress/agenda/aanmelden/
https://zenleven.nl/wordpress/agenda/beurzenfonds-aanvragen/
https://zenleven.nl/wordpress/agenda/beurzenfonds-geven/
https://zenleven.nl/wordpress/agenda/beurzenfonds-geven/

