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Jigen in de meditatieruimte van het Dharmahaus 

B e r e i d  o m  t e  h e l p e n  
door Myoshin Jigen osho 

Toen Jigen door het Duitse tijdschrift Buddhismus Aktuell werd gevraagd iets over zorg te schrijven, 

voelde ze zich meteen aangesproken: nog geen drie weken daarvoor was de binnenstad van haar 

woonplaats Euskirchen overstroomd – ook de kelder van het Dharmahuis. 

 

Ik was die nacht niet thuis en hoorde pas de volgende dag over de telefoon van een van mijn 

buren dat de onschuldige Veybach, waar normaal zo’n twintig centimeter water in staat, als 

een stortvloed door de straten schoot, kelders en deels ook woningen binnendrong en alles 

meesleurde. 

De toegangswegen naar Euskirchen waren versperd, dus ik kon pas dagen later naar huis – 

dagen waarin al veel gebeurde. Vrienden uit de sangha en familieleden belden op en boden 

hulp aan. De loodgietersdie een jaar daarvoor, rond de verhuizing, in het Dharmahuis 

hadden gewerkt, schoten meteen te hulp om op de bewoonbare verdiepingen weer stroom 

en warm water te krijgen. Mijn zus nam vrij van haar werk en reed met me mee naar 

Euskirchen; onderweg namen we nog een zenbeoefenaar uit Regensburg mee. We popelden 

om de handen uit de mouwen te steken en toen we aankwamen, werden we opgewacht 

door vier sangha-vriend(inn)en en mijn dochter, in met modder besmeurde kleren en met 
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stralende gezichten. Het water was gezakt en ze waren al begonnen de kelder uit te ruimen. 

In de dagen daarna werd er voor ons gekookt en konden we bij sangha-leden douchen en 

het Internet gebruiken. Vreugde en dankbaarheid voor alle hulp en zorg hielpen ons die 

eerste dagen door. 

Links de straat en rechts de kelder van Dharmahaus Euskirchen na de overstroming 

Geraakt door de lotgevallen van de buren 

 

Stukje bij beetje vernamen we hoe zwaar sommige mensen waren getroffen, die hun woning, 

hun huis of zelfs familieleden hadden verloren. Natuurlijk raakt het lot van mensen die we 

kennen ons het meest. Een jongeman uit de buurt vertelde hoe hij twee straten verderop 

opeens door het water verrast werd, dat van twee kanten op hem afkwam. Binnen een paar 

tellen was het bij hem en kon hij zich alleen nog maar vastklampen aan een lantaarnpaal. Het 

water steeg tot aan zijn borst. Er dreef een lichaam voorbij. Het was de jongeman aan te zien 

dat hij er nog steeds kapot van was. Er is tijd nodig om zulke ervaringen te laten helen, maar 

ik was blij toen hij zei dat hij zo dankbaar was dat hij het had overleefd. Dankbaarheid is als 

een deur, die ons hart opent en ons gezond kan maken. 

Wat zich hier in het Dharmahuis heeft afgespeeld sinds de overstroming, is alleen te 

begrijpen tegen de achtergrond van het leven hier, van de meditatie en de werkhouding die 

daaruit voortkomt. Wat heb je nodig? Wat kan ik voor je doen? Dat zijn de toverspreuken die 

alles veranderen. Zorg moet altijd met die vraag beginnen. 

In onze maatschappij, in deze wereld, is er oneindig veel leed en ellende, lichamelijk, 

psychisch en spiritueel. Via de media zijn we getuige van oorlog, vlucht, mishandeling, ziekte, 

dood. Ook toen er nog geen media waren, hebben mensen dit meegemaakt en een uitweg 

gezocht – voor zichzelf en voor anderen. Siddharta Gautama was zo’n mens. Hij heeft alles 
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achtergelaten om een weg uit het lijden te vinden, en zoals we weten, voerde die weg hem 

naar de verlichting, naar het boeddhaschap. In die toestand – ik kom daar later nog op terug 

– was het hem volkomen duidelijk dat hij in deze wereld een weg wilde en kon wijzen, die 

ons van het lijden bevrijdt: het Edele achtvoudige pad, de weg die zich rechtstreeks tot ieder 

mens afzonderlijk richt en laat zien hoe die wijsheid en liefde kan ontwikkelen. Van daar uit 

komt zorg als vanzelf, vanuit een innerlijke behoefte. 

 

 

De blik keert naar binnen 

 

Dit is een nieuw aspect: meestal richten we bij zorg onze blik naar buiten, naar de mensen 

en de zaken die onze zorg nodig hebben, maar nu richt de blik zich opeens naar binnen. Wie 

ben ik? Hoe opmerkzaam ben ik? Hoe gedraag ik me tegenover mezelf en tegenover 

anderen? Wat zijn mijn drijfveren? Wat is de grond van mijn zijn? In zen werken we met 

koans om die vragen te verdiepen. Wie was je vóór je vader en moeder geboren werden? 

Wie ben je als je de vogel hoort zingen? Je innerlijke waarneming en je beleving worden 

ruimer. Op deze weg kom je je eigen lijden en pijn tegen, je verdriet en je liefde. En je 

overstijgt die. Zoals Dogen zenji (1200-1253) zei: 

De weg van de Boeddha bestuderen betekent het zelf bestuderen. Het zelf bestuderen betekent het 

zelf vergeten… 

 

Dat is waar het om gaat in de zentraining, ook in het Dharmahuis Euskirchen. Wat 

betekent zichzelf vergeten in ons dagelijks leven? Hoe voegen we ons naar een opgelegd 

dagschema zonder ons steeds af te vragen: Wat brengt het mij? Is dit wel goed voor mij? 

Waarom zou ik iets eten wat ik niet lekker vind? En waarom zou ik dingen laten staan die ik juist 

wél graag eet? Waarom moet ik ramen lappen terwijl ik juist zo goed ben in bloemschikken? 
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Waarom moet ik thee zetten voor de gasten, ik wil liever meedoen met de gesprekken en ook mijn 

mening laten horen. 

Ook al hebben we in onze meditatie diepe ervaringen van grenzeloze ruimte en liefde, van 

een diepte en een oneindigheid die niet in woorden te vatten zijn, dergelijke vragen duiken 

altijd weer op in ons dagelijks leven. In de zentraining werken we ermee in persoonlijk 

onderhoud met de leraar en in Dharmagesprekken in de groep. 

Een klein voorbeeld hoe moeilijk het is om 

jezelf te vergeten: onlangs zag ik op de 

terugweg van een wandeling met mijn hond 

midden op de weg een grote papieren zak 

liggen. Ik raapte hem op om hem in de 

dichtstbijzijnde vuilnisbak te gooien en 

merkte dat hij niet leeg was. Ik keek er beter 

naar. Het was een tasje van een fastfood-

keten, met daarin netjes verpakte 

hamburgers. Onderweg naar huis merkte ik 

dat ik al dat eten niet zomaar weg kon gooien. Toen ik voor de lunch liet weten dat we 

hamburgers gingen eten, ontstond een interessante uitwisseling. Meningen, ideeën, 

argumenten, zekerheden, de eigen gezondheid, maatschappelijke productieverhoudingen, 

alles kwam ter tafel. Vervolgens aten we hamburgers met een grote salade – in stilte. 

Als onze gedachten en ideeën over goed en fout bij het eten al zo duidelijk naar voren 

komen, hoe sterk houden we ons er dan wel niet aan vast als het gaat om liefde en jaloezie, 

om goedkeuring, invloed, gelijk hebben en beter weten? Hoe moeilijk moet het dan zijn om 

al onze gedachten en meningen opzij te zetten, om écht en open – in de goede betekenis van 

het woord naïef – te vragen: Wat kan ik voor je doen? 

 

Regels zijn een steun voor ons 

 

Om een leidraad te hebben voor onze zentraining bestaan er in onze zenschool – en dus 

ook in Dharmahuis Euskirchen – richtlijnen voor onze algemene houding en onze instelling 

bij het werk (zie inzet). 

Deze regels en de dagelijkse meditatie kunnen ons helpen te oefenen om een leven te leiden 

voor het heil van alle levende wezens, wat op den duur tot een goede gewoonte kan 

uitgroeien. 

Misschien denken sommige lezers nu: Waar blijven dan mijn zelfstandigheid en mijn 

eigenheid? Dat is een begrijpelijke vraag. 
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We hebben allemaal een lichaam, gevoelens, waarnemingen, een wil, bewustzijn en 

herinneringen. We leven in een bepaald huis samen met andere mensen, in een bepaald land 

op deze aarde, in een bepaalde tijd. En die combinatie van factoren onderscheidt ons van 

onze medemensen. Elk van die gebieden kunnen we diepgaand onderzoeken en dan moeten 

we vaststellen dat niet alle processen daarin door ons gestuurd kunnen worden. Of heb jij je 

ouders zelf uitgezocht? Je haarkleur en je taal? Je talenten, je kwaliteiten en je ziekten? 

Waarom maak je een overstroming of een oorlog mee en waarom overleef je die? 

Algemeen 

De manier waarop we willen leven en oefenen omvat vijf aspecten: 

1. Een leven van bescheidenheid 

2. Een leven van werk 

3. Een leven van dienstbaarheid 

4. Een leven van dankbaarheid 

5. Een leven van meditatie 

Op deze aspecten is de houding gebaseerd die we in het zenleven nastreven. 

Werkhouding 

Werk is een wezenlijk aspect van het zenleven. Het voorkomt het verzinken in een toestand van lethargie en 

het leiden van een leven van alleen maar contemplatie. Het werkleven kan niet gescheiden worden van het 

leven van bescheidenheid, dienstbaarheid, dankbaarheid en meditatie. Daarom is de werkhouding 

een manifestatie van deze aspecten: werk is bescheidenheid, dienstbaarheid, dankbaarheid en meditatie. 

Voor onze werkhouding betekent dit, dat die gebaseerd is op verantwoordelijkheid, aanpassing en introspectie: 

1. We nemen verantwoordelijkheid voor het werk dat ons is opgedragen. We beseffen dat zo goed mogelijk 

doen wat we te doen hebben, de manier is om bescheidenheid en dankbaarheid te tonen, dienstbaar te 

zijn en te oefenen om onze geest helder en wakker te houden. 

2. We passen ons aan bij wat nodig is of gevraagd wordt. We oefenen zelfloos geven: er is niet zoiets als mijn 

manier om dingen te doen, er is alleen de manier van de Dharma (ingebed zijn in het grote geheel). 

3. Werk gaat samen met introspectie. Dat betekent dat we ons niet vergelijken met anderen en we elkaar 

niet beoordelen. 

Verantwoordelijkheid, aanpassing en introspectie helpen ons om tijdens het werk op een functionele manier 

met elkaar om te gaan, en niet op een persoonlijk niveau. 

 

Een jaar of dertig, veertig geleden waren er veel workshops waarin met de vraag Wie ben 

ik werd gewerkt. Als we een tijd met die vraag werken, kan hij heel diep gaan. Het was een 

keer tijdens zo’n workshop dat er opeens een zin uit mijn katholieke jeugd in me 

opkwam: Heer, uw wil geschiede. Als kind had ik me al aan dat zinnetje gestoord, en als tiener 

kwam ik in opstand tegen dat Heer. Maar nu was het woord Heer opeens niet meer 

belangrijk. Ik besefte dat er iets groters mee bedoeld werd. Daar kon ik me aan overgeven 

en toen kreeg die zin een staartje: Heer, uw wil geschiede door mij. Een deur was opengegaan, 

en ‘mijn’ geest liet zich ervaren als de universele Geest. De wereld was veranderd. 

In een mooie metafoor wordt wel gezegd: De golf is zich bewust, dat ze deel is van de 

oceaan. Zelfstandigheid en eigenheid waren niet verdwenen, maar deel van het geheel 

geworden. Het hierboven aangehaalde citaat van Dogen zenji gaat nog verder: 

 

De weg van de Boeddha bestuderen betekent het zelf bestuderen. Het zelf bestuderen betekent het 

zelf vergeten. Het zelf vergeten betekent het zelf zien –  in alle dingen. 
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Als die sprong eenmaal is gemaakt, is er 

geen ik en ander, geen van mij en van jou meer. 

Het is een lang proces om het zelf te vergeten en 

dat spirituele inzicht in het dagelijks leven te 

verwerkelijken. Mijn eerste lerares Prabhasa 

Dharma zenji zei regelmatig: Na de verlichting begint 

het echte werk. 

Dat gaat verder tot zelfs de sporen van de 

verlichting – of zoals we in zen soms zeggen: de zen-

stank – verdwenen zijn. De vraag is dus nu: Hoe doe 

je de afwas? Hoe veeg je de trap? 

 

Als tiener zat ik een paar jaar op een nonnenschool. 

In de winter, als er sneeuw lag, kwamen de 

leerlingen met gruis aan hun schoenen de hal in en 

trokken daar dan huisschoenen aan. Dan ging je de 

trap op, met huisschoenen waar ook altijd nog wat 

gruis aan zat. Een oude non veegde de trap van boven naar onderen en dan weer van boven 

naar onderen. Als wij haar passeerden, ging ze met een glimlach aan de kant staan; waren we 

voorbij, dan begon ze weer van boven naar beneden te vegen. Iets aan haar houding raakte 

me diep; pas jaren later besefte ik wat dat was. Zij had het antwoord gevonden op de 

vraag hoe veeg ik de trap? 

In de zentraining zouden we vragen: Waar is Boeddha, als je de trap veegt? In de loop van de 

beoefening verkort die vraag zich tot twee woorden: Alleen dit! Dat is een wegwijzer, een 

vingerwijzing naar samadhi, de toestand vóór het onderscheid tussen subject en object. Die 

toestand is op zich niets bijzonders, die is aangeboren, we komen hier vanuit die toestand, 

die voorbij zijn en niet-zijn ligt. Door de mentale groei van het kind, de ontwikkeling van het 

verstand en van het ik-gevoel, wordt die ongedeelde toestand echter verdrongen en 

vergeten. Na de ervaring van samadhi herinneren we ons soms eenheids-belevingen van lang 

geleden – dat je op een zomerdag op je buik aan de waterkant lag en met de schaatsenrijders 

over het wateroppervlak gleed, of dat je op je rug in het gras één werd met de wolken. Die 

ervaringen raakten in de vergetelheid. Door de zenoefening kunnen we de weg erheen weer 

vinden. Met alleen dit wordt elke situatie een poort tot de Dharma: vegen, schrijven, spelen, 

luisteren. 

 

Geen verleden, geen toekomst, alleen het nu. 

 

Laten we terugkijken naar het begin van dit stuk. Wat is zorg? De eerste stap zet je met de 

toverspreuk: Wat heb je nodig? Dan laat je je met je hele wezen in met de situatie. Er is geen 
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verleden en geen toekomst, alleen nu: mouwen opstropen en aanpakken, in de auto stappen 

en spullen brengen, aan het bed zitten en luisteren, je hand op iemands arm leggen, koffie 

zetten, op het web zoeken. Iedere situatie is anders, van moment tot moment. Als we 

helemaal aanwezig zijn, merken we de verandering en handelen ernaar. Als we moe worden, 

nemen we een pauze; als iemand zich verwondt, bellen we een dokter of halen we een 

pleister. We zijn bereid en klaar om te helpen. We zien onze lichamelijke grenzen en 

erkennen de grenzen van onze mogelijkheden en van onze kennis. We handelen in 

overeenstemming met ons hele wezen, in overeenstemming met de Dharma. 

De regels voor de oefening in het Dharmahuis geven ons richting. De dagelijkse meditatie, 

de verzinking, geven ons het inzicht en de wijsheid om onze tekortkomingen te overwinnen 

en vanuit onze diepste bron, vanuit het ongeborene, vanuit het niet-weten te doen wat juist, 

nuttig en heilzaam is. 
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Daido is in 1991 geboren in Vietnam, hij is unsui en woont en traint sinds januari 2017 op de Noorder Poort. 

 

I n  z a z e n  k o m t  h e t  b e s t a a n  t e v o o r s c h i j n  
Threes Voskuilen interviewt Daido 

Het is erg warm als Daido direct na het middaguur over de heide van de Noorder Poort naar Havelte 

fietst. De fietstocht van bijna een uur viel hem niet zwaar, want Daido groeide op in een tropisch 

klimaat. Dankzij de rolluiken die ik al vroeg gesloten had, is de temperatuur in mijn huis aangenaam. 

Voorzien van gekoeld bruiswater beginnen we het interview voor ZenLeven. 

 

Gisteren had je een ‘B-dag’. Wat heb je gister allemaal gedaan? 

B-dag staat voor bath and needle day. Op die dag zijn de unsui’s vrij van verplichtingen, zodat ze 

voor persoonlijke zaken kunnen zorgen en kunnen ontspannen. 

Elke B-dag begin ik met zazen, hierbij gebruik ik geen klok. Ik zit in de ochtend meestal wel 

een uur.  Op zo’n vrije dag skype ik met mijn ouders. Gisteren sprak ik met mijn moeder. 

Mijn ouders zijn gescheiden en contact met mijn vader is altijd wat moeilijker. Voor de lunch 

kook ik voor mezelf en dan schilder ik vaak urenlang bloemen. Als ik naar buiten ga, buiten 

de Noorder Poort, kijk ik vooral naar bloemen en mensen, en dan lijkt het soms wel alsof 
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bloemen mij leiden. Gisteren ben ik naar Frederiksoord en Vledder gefietst, waar ik in de 

supermarkt wat Aziatisch eten heb gekocht. Een B-dag eindig ik altijd met zazen, in de zendo. 

 

Wil je iets over je leven vertellen? 

Ik ben geboren en opgegroeid in Hanoi, een grote stad in het noorden van Vietnam. Daar 

ging ik naar school. Ik houd van de energie van Hanoi, het is er heel druk en levendig. De 

stad vibreert. De zon schijnt er bijna altijd en er is weinig verschil tussen binnen en buiten. 

Als de buren met elkaar ruziën of muziek aanzetten dan hoor je dat. Vier jaar geleden, voor 

de coronapandemie, was ik ruim een half jaar terug in Hanoi. Toen ik daar mediteerde 

merkte ik pas echt hoe groot het verschil is tussen Hanoi en de Noorder Poort. In Hanoi 

houden geluid en lawaai nooit op; kinderen schreeuwen, mensen zitten te praten, ze lachen 

en  roepen naar elkaar of maken muziek, zitten te drummen. Op de Noorder Poort is het zo 

anders, zo stil en rustig. ‘De Vietnamees’ is van aard heel rustig, vriendelijk en bedachtzaam, 

het is belangrijk om mensen niet te kwetsen en na te denken voordat je iets zegt. Het 

Boeddhisme is de belangrijkste religie in Vietnam en dat zit zo diep dat we ons van sommige 

dingen niet eens  meer bewust zijn. Vietnam als land wordt met het Boeddhisme 

geassocieerd, maar ik ben zelf niet boeddhistisch opgevoed. Op formulieren waar een vakje 

religie op staat vul ik altijd ’non religion’ in, net als mijn ouders. Eigenlijk wist ik bijna niets 

van het Boeddhisme. Ik ben wel eens naar een tempel geweest waar mensen bidden om 

geluk en waar de Boeddha als een hogere entiteit gezien wordt, maar dat alles bleef voor mij 

buitenkant. 

 
Hanoi 

 

Je ging naar Europa. 

Ja, ik wilde graag naar Engeland. Toen ik twintig was, ging ik aan de universiteit van Cardiff 

Business studeren. Ik haalde daar mijn MBA, Master of Business Administration. Alles wat 

met cijfers te maken heeft, heeft altijd mijn grote belangstelling gehad. Mijn ouders hebben 
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mij altijd gesteund. Mijn moeder is daarin 

wat meer open minded dan mijn vader. Zij 

maakt zich niet zoveel zorgen over mij en 

vindt het het belangrijkste dat ik gelukkig 

ben. Mijn vader is daarin anders. Hij is een 

zakenman en wil ook dat ik een goed en 

gelukkig leven heb, maar hij denkt dat geluk 

in geld, bezit en aanzien zit. Tot nu toe lukt 

het mij niet om hem duidelijk te maken dat 

geluk daar volgens mij niet in zit. Dat 

verschil tussen ons gaat heel diep. Praten 

erover leidt nergens toe en we proberen dat 

dan ook te vermijden.  

 

Hoe kwam je met de Noorder Poort in 

aanraking? 

Via mijn tante kwam ik voor de eerste keer 

op de Noorder Poort voor een werkweek. 

Mijn tante is Vietnamees. Ik ontmoette haar 

bij een vriend in Engeland. Zij woont al heel 

lang in Nederland en is met een Nederlander getrouwd, en werkt als gids voor toeristen. 

Toen ik na die werkweek op de Noorder Poort terugging naar Engeland, wist ik dat er iets 

in mijn leven moest veranderen. Ik zocht naar een baan, gidste ook wel eens toeristen en 

was veel aan het feesten met vrienden. Op een gegeven moment gebeurden er onverwachte 

dingen met me. Ik werd me plotseling heel sterk bewust van alle verlangens van mensen om 

mij heen en van mijn eigen verlangens. Ik werd angstig, depressief, raakte in paniek en kwam 

in een crisis terecht. Toen heb ik contact opgenomen met Jiun roshi en ben ik naar de 

Noorder Poort gekomen. In een gesprek na drie maanden, aan het eind van mijn proeftijd als 

bewoner, zei ik tegen haar dat ik af wilde van alle verlangens. Wat zij antwoordde weet ik 

niet meer. Een paar maanden later, tijdens een dai-sesshin, zei ik in dokusan tegen Jiun roshi 

dat ik zenmonnik wilde worden en dat ik mijn leven wilde geven aan het helpen van mensen. 

Ik had daar geen moment over nagedacht, het gebeurde gewoon. Maar daarna heb ik er 

nooit meer aan getwijfeld. Nu ik er in dit interview over vertel is het ook opnieuw weer heel 

helder voor mij. Toen ik tot unsui geordineerd werd, kreeg ik de naam Daido, wat Great 

Way betekent. 

 

Wat betekent zazen voor jou? 

Zazen helpt mij en is voor mij een noodzaak. In het zitten komt het bestaan tevoorschijn. Als 

ik zit dan is dat de realiteit. Zazen kan niet gescheiden worden van leven, van bestaan, van 

zijn. Het is één, het is waarheid en omvat alles. Veel mensen denken dat zazen zitten in 
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meditatie is, maar dat is een onderscheid maken waar dat in werkelijkheid niet is. Zazen kun 

je niet omschrijven, je kunt er geen vast beeld van maken of het onderbrengen in een 

categorie. Het is gewoon leven, wij zijn niet gescheiden van elkaar, wij zijn noch een object 

noch een subject. 

Daido straalt, bij elk woord is voelbaar hoe diep hij doordrongen is van wat hij over zazen zegt. 

Maar het is ook merkbaar hoe moeilijk hij het vindt om er iets over te zeggen. Daarom, zegt hij, is 

het ook zo moeilijk om aan anderen, vrienden, familie, uit te leggen, te vertellen wat hij hier in 

Nederland op de Noorder Poort doet. ‘Ik hou het meestal maar heel algemeen als het daarover 

gaat, want het is voor de meeste mensen gewoon moeilijk te begrijpen’. 

 

Je wilde af van alle verlangens en je bent inmiddels zes jaar unsui, hoe is dat nu voor 

je? 

Daido begint hartelijk te lachen, blijft stil en kijkt wat om zich heen. 

Na nog een keer vragen zegt hij glimlachend: ‘Verlangens horen gewoon bij het leven. 

Ik was  toen erg strikt in mijn denken, dat is nu anders.’ 

 

Aquarel en inkttekening van Daido 
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Hoe werkt het schilderen, aquarelleren, voor jou? 

Ik schilder bloemen naar de werkelijkheid. Dat heb ik mezelf geleerd, ik kreeg er soms wat 

hulp bij van Mieke Clement. De laatste tijd gebruikte ik ook wel eens foto’s maar daarbij voel 

ik toch minder verbinding. Ik ben op het ogenblik niet zo tevreden over wat ik maak. Ik vind 

het te stijf. Daarom schilder ik niet zoveel, maar als ik weer begin ga ik naar de werkelijkheid 

schilderen, zonder foto’s. Het is belangrijk voor mij om te doen, ik kan er verder niet zoveel 

over zeggen. 

 

Denk je wel eens na over je toekomst? 

Nee, ik heb geen idee en ik maak ook geen plannen. Wat in mijn leven gebeurd is, was 

meestal onverwacht. Zo had ik nooit kunnen bedenken dat ik nog eens in Nederland op de 

Noorder Poort zou wonen. Ik had zelfs nog nooit van Nederland gehoord. Het enige wat ik 

kan doen is open zijn en klaar zijn voor wat er op mijn pad komt en daar tevreden mee zijn. 

Ik vind het belangrijk om mijn ouders te ondersteunen en ook om bij te dragen aan de 

maatschappij. Daarbij heb ik een groot vertrouwen dat er omgekeerd ook voor mij gezorgd 

zal worden. Vaak denk ik aan een gedicht van Ryokan. 

‘Go as deep as you can into life and you will be able to let go of even the plum blossoms.’ 
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N a t u u r r e t r a i t e  i n  t e k e n i n g e n  
door Moniek Meinders 

In augustus deed Moniek Meinders mee aan de natuurretraite met Tenjo osho en maakte 

daar een prachtig handgeschreven/getekend verslag van. Dit is de eerste pagina; de andere 

negen kun je bekijken op de site van het tijdschrift. 

 

 

https://tijdschrift.zenleven.nl/2022n-natuurretraite/
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Deze zomer volgde Jacky Limvers de voorjaarstraining op de Noorder Poort en bleef daarna nog een maand 

langer. In die periode deed ze ook mee aan een stilteretraite onder leiding van Ciska Matthes en Stef 

Lauwers. Zij komen al jaren op de Noorder Poort om sesshins te doen. Ciska is daarnaast ook mindfulness-

trainer, yogalerares en verblijft regelmatig bij advaita-leraar Mooji in Portugal. Stef werkt als boeddhistisch 

geestelijk verzorger in een verpleeghuis. Een paar keer per jaar bieden ze eigen stilteretraites aan op de 

Noorder Poort, waarin meditatie wordt afgewisseld met onder meer yoga en qigong. Jacky Limvers schreef 

een impressie van deze voor haar nieuwe manier van oefenen. 

 

 

J e  b e n t  a l  h i e r  
door Jacky Limvers 

 

We staan in een kring voor de ingang van de Noorder Poort. Stef heeft zojuist alle 

handpalmen gedesinfecteerd. We reiken elkaar de hand en in deze verbondenheid klinkt een 

veelkleurig, aanzwellend ‘Ohm’. Het is zes uur in de ochtend. Langzaam lopen we de 

Butenweg af, richting het zuiden. Af en toe staan we stil om aandachtig te kijken. Een zwerm 

kraaien, een veld. Twee nieuwsgierige paarden. Op een smal pad tussen weiland en bomen 

komt het lopen weer heel langzaam op gang. In navolging van Ciska gaan we allemaal als 

limbodansers onder de draad van een spin door. 

 

We reciteren een maaltijdvers, in het Nederlands. Daarna wordt gezegd welke tafel als 

eerste naar het buffet kan gaan. De gewoonten, afgekeken van de Noorder Poort-bewoners, 

zitten er bij mij goed in. Snel opstaan, naar het buffet, opscheppen. Mijn twee tafelgenoten 

zijn veel langzamer dan ik. Ze sloffen achter me aan met hun dienbladen. Eenmaal aan tafel 

https://mooji.org/
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buig ik en begin. Pas later in de week krijg ik door dat ze ook naar elkaar en naar mij buigen 

voor ze beginnen met eten. 

 

Het programma hangt op het bord. Aan de tijden wordt goed de hand gehouden, maar de 

invulling is niet altijd vooraf bekend. Het is een oefening in overgave, niet-weten. Toch krijg 

je precies op tijd de juiste informatie, bij voorbeeld als je je yogamat moet meenemen. Of je 

wandelschoenen moet aantrekken. Niet alles vooraf willen controleren, maar vertrouwen. 

Na een dag ben ik er helemaal ok mee. Het betekent ook dat er aanpassingen kunnen 

worden gedaan. Het is in die week een paar dagen behoorlijk heet. Stef begeleidt een 

bodyscan als de energie aan het eind van een middag erg laag is. 

 

Op een warme middag gaan we ’s middags in de tuin zitten en liggen op dekens. Stef haalt 

een gitaar en er worden mantra’s gezongen. Wie wil kan de melodie gemakkelijk meezingen. 

De heldere stem van Ciska is een mooi houvast om de toon te houden. De eikenboom in de 

tuin hoort de namen van Sitaram, Ganesha en Krishna herhaaldelijk voorbij komen. Daarna 

luidt de etensbel en houden we een picknick. 

 

 
 

Tijdens de meditatie in de zendo zitten we in een cirkel. Alle houdingen zijn toegestaan, 

maar bewegen wordt ontmoedigd. Af en toe gaat iemand liggen. Ciska geeft geleide 

meditaties, gaandeweg de week met minder woorden. Ze citeert soms uitspraken van Mooji. 

Ze nodigt ons uit ‘gewoon hier te zijn’. Op te merken wat zich aandient, gedachten, 

indrukken van de zintuigen. ‘Alles wat je kunt opmerken ben jij niet. Je bent alleen 
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gewaarzijn’. Een van de deelnemers rapporteert later hoe bevrijdend ze het vond om ‘alle 

pogingen om te mediteren los te laten’. ‘Je bent al hier’: er is niets te bereiken, niets te doen. 

Het is als zen en toch ook niet helemaal. Het wordt stil van binnen. 

 

Er is een werkperiode, daily cleaning, vaak onder begeleiding van de Noorder Poort-

bewoners. Iemand wordt weggestuurd uit de keuken; de bel was nog niet geslagen. De 

instructies zijn helder en zonder poespas. Later vertellen deelnemers dat ze ook daar veel 

van geleerd hebben. Tijdens het werk komt Ciska langs om een bel te luiden. We stoppen 

dan even met werken om aandachtig te zijn. 

 

Onder leiding van Stef doen we loopmeditatie. Een aantal gaat blootsvoets. Over de 

kinhinpaden, door de tuin, het dorre, stekelige gras. Op een avond rijdt buurman Klaas, die 

vaak op de Noorder Poort komt, voorbij op zijn brommer. Met een  brede armzwaai 

begroet hij ons uit de verte. 

 

 

 

Elke ochtend doen we qigong. Na de koffiepauze hatha yoga. In de avond soms een yin yoga-

les. Ciska is een begenadigd docent.  Een fijne afwisseling voor het lichaam, want we zitten 

ook veel. Yoga is soms ook een gelegenheid om even lol met elkaar te maken in een 

onmogelijke houding. We raken steeds meer met elkaar vertrouwd, zonder te spreken. 

Dankzij yin yoga is de slaap diep en ontspannen. 

 

Op donderdagochtend wordt aangekondigd dat we die middag in de moestuin mogen 

werken, onder leiding van Noorder Poort-bewoner Modana. Een aantal deelnemers is daar 

zeer verrukt over. Mij bevalt het niet zo, tijdens mijn verblijf heb ik al de nodige lange uren in 

de tuin gewerkt. Het universum is me goed gezind: om half twee komt de regen met bakken 

uit de lucht… We gaan….mediteren! 
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Tijdens de afsluitende ronde delen we onze ervaringen. De openhartigheid van iedereen 

maakt indruk op me, worstelingen en inzichten worden toegelicht. Steun vinden door de 

andere deelnemer die verdriet heeft. Of door degene die rust en gelijkmoedigheid uitstraalt. 

Alles in stilte. Ik vertel over de zegen van het universum die ik heb ervaren doordat de regen 

het werken in de moestuin verhinderde. En excuseer me jegens degenen die dit mogelijk 

heel jammer vonden. Een andere deelnemer haakt in: dat was een gigantische domper voor 

haar geweest. Ciska had die middag onderhoud gehad en ontving eerst mij (blij) en toen de 

teleurgestelde deelnemer, die zeer boos was. Boeddha met het zongezicht, Boeddha met het 

maangezicht. 

 

Het afscheid is hartelijk. Deelnemers zeggen onder de indruk te zijn van de 

gestructureerdheid van de Noorder Poort, dat gaf ze houvast. Ze loven de zorgzaamheid van 

de bewoners, hun aandacht en hun kookkunsten. Naar Ciska en Stef uiten we onze 

dankbaarheid voor de inspirerende begeleiding en de ontspannen sfeer. Het was een mooie, 

bijzondere week. 

 

Op hetoogvandeorkaan.nl vind je meer informatie over het aanbod  van Ciska en Stef. Data voor 

programma’s op de Noorder Poort in 2023 zijn 10-12 maart; 15-17 september en aansluitend 17-22 

september; 3-5 november. 

  

http://www.hetoogvandeorkaan.nl/
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Vanaf dit nummer schrijft Jolinda Daishin van Hoogdalem over haiku’s en andere Japanse poëzie. Zij 

schrijft zelf regelmatig gedichten, waaronder ook haiku’s. De natuur en zen zijn daarbij een grote 

inspiratiebron; zie ook in dit nummer in de rubriek Dichter bij Zen. In het dagelijks leven is Daishin 

acupuncturist en massagetherapeut. Sinds een aantal jaar geeft ze de Body&Mind weekenden op de 

Noorderpoort en begeleidt ze mensen in het Zenleven Thuis traject. 

 

 

H e r f s t  
Kersenbloesems vallen, bladeren vallen 

en de wind jaagt ze beide over de grond. 

We kunnen wat in de dingen ligt niet  

met de ogen of oren vasthouden. 

Zouden we er greep op krijgen, 

dan zou het leven van ieder ding spoorloos verdwenen zijn.  

Matsuo Bassho (1644-1694) 
1 

 

Als we onze zintuigelijke ervaring proberen vast te grijpen, dan verdwijnt het leven eruit. En 

toch een gedicht schrijven. Het onmogelijke onder woorden brengen. Dat kon de Japanse 

dichter Bassho heel erg goed. Hij werd beroemd vanwege zijn haiku’s. Haiku’s zijn korte 

 
1 Uit: Zaden van een berk, Clark Strand, Elmar 1998 

https://tijdschrift.zenleven.nl/2022n-dichter-bij-zen/
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verzen van drie regels van ieder 5-7-5 lettergrepen. Ze gaan meestal over een directe 

ervaring. Daarom worden ze vaak met zen in verband gebracht. Daarin gaat het immers ook 

om onze directe ervaring. Maar je hoeft geen zenbeoefenaar te zijn om haiku’s te schrijven. 

Iedereen kent directe ervaringen. De kunst is ze zo te verwoorden, dat een ander zich met 

jou kan verwonderen over die ervaring.  

Rietpluimen wuiven 

zachtsuizend in de herfstwind, 

geen ander geluid 

Addie Abelman2 

 

De herfst is met zijn terugtrekkende beweging voor veel dichters een inspiratiebron.  

Laag over de spoorlijn 

vliegen de wilde ganzen 

door de maan beschenen 

Shiki (1867-1902)3 

 

Traditioneel komt in haiku één of meer woorden voor 

waardoor we direct weten in welk seizoen we zitten. 

Wilde ganzen zijn in de herfst op trektocht. Als we ze 

horen, kijken we gauw naar boven en dan zien we ze in 

formatie vliegen. Telkens een andere gans op kop. Maar 

hier neemt de dichter ze waar bij het licht van de maan. 

In Japan is het traditie om het begin van de herfst te 

vieren door naar de volle maan kijken: tsukimi. Het is een moment om stil te staan bij het 

verglijden van de tijd en om dankbaarheid te voelen voor alles wat het leven ons tot dan 

toegebracht heeft. Het gedicht vertelt niet letterlijk of de dichter, al dan niet in gezelschap 

van anderen, naar deze volle maan heeft gekeken. Maar het is wel aannemelijk. 

De maan komt regelmatig voor in haiku, niet alleen in herfstgedichten. Een van mijn 

favorieten, misschien ken je het wel, een heel bekend 

gedicht van de dichter Ryokan: 

Het enige dat de dief 

achterliet: de maan 

in mijn raam 

 

 
2 Uit: Zaden van een berk, Clark Strand, Elmar 1998 
3 Uit: Haiku, een jonge maan, J. van Tooren, Meulenhoff 1983 
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Ryokan  (1758-1831), een zenmeester zonder tempel, leidde een heel simpel leven. Hij had 

niet veel bezittingen: een kom, eetstokjes, een dunne deken, bewaard in een eenvoudige hut. 

Een dief nam ze mee, maar Ryokan was dankbaar voor de maan die hem door het raam 

bijlichtte.  

De dagen worden kouder en ik haal mijn winterjas tevoorschijn, een erfenis van mijn 

moeder. Ik was er altijd een beetje jaloers op.  

Mijn lievelingskleur 

jouw purperen winterjas 

droeg jij hem nog maar 
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Bij de afsluiting van het jubileumjaar op 17 september hield IZIN voorzitter Pieter Hotei Verduin de 

volgende toespraak. 

 

Z e n  o p  d e  N o o r d e r  P o o r t  i s  g o e d ,  

s t e v i g  e n  d u i d e l i j k  
 

Beste Jiun roshi, beste bewoners, zeer geachte gasten, 

Mijn naam is Pieter Hotei en ik mag u toespreken namens 

IZIN, het Internationaal Zen Instituut Nederland. IZIN is de 

koepel van zestien meditatiegroepen in Nederland die 

Noorder Poort ‘als hun thuis voelen’. 

 

Stelt u zich voor: in de wekelijks bijeenkomende IZIN-

meditatiegroep leidt de meditatieleider de gang van zaken, 

en op gezette momenten is voelbaar: we oefenen hier zoals 

het op de Noorder Poort toegaat. Wat kan dat betekenen? 

 

Vele jaren geleden werd mij verteld  over de Noorder 

Poort als zencentrum. Ik hoorde: het is goed daar… ze zijn 

heel duidelijk…. er wordt stevig geoefend… goede sfeer… 

 

Enige tijd later deed ik mijn eerste sesshin op de Noorder Poort, onder leiding van Jiun 

roshi. Ik leerde haar kennen als een leermeester die maatwerk leverde in haar begeleiding 

van de groep. En ook in het leiden van mijn individuele proces. 

Ik had toen een ervaring van ontredderd raken en ik meldde mijn verwarring in dokusan. Jiun 

roshi herkende en bevestigde mijn ervaring, en leerde mij op een zorgzame en zachte manier 

zien wat illusies zijn, hoe die werken bij mij, hoe ik er mee om kan gaan. Het hielp om in de 

loop van de sesshin langzaam uit die ontreddering op te krabbelen. 

 

In een andere sesshin leerde ik van Jiun roshi hoe persoonlijke kritiek een heftige reactie bij 

mij teweeg bracht. En hoe die gekwetstheid draaglijk wordt als ik haar plaats in de immense 

ruimte die ons ongedeelde zelf is. Dat was niet zachtzinnig, maar wel heel leerrijk. 

https://tijdschrift.zenleven.nl/2022n-afsluiting-jubileumjaar/
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De ruimte voor dokusan op de Noorder Poort 

 

In weer een andere sesshin heeft zij mij geleerd met een helder antwoord te komen in de 

koanbeoefening. En vervolgens dat ik dat antwoord direct weer diende te vergeten. Weer 

een hele schok voor mij van een dit keer strenge leermeester, en weer was het een schok 

die me bij nieuwe helderheid bracht… 

Zo heb ik beleefd wat er gezegd wordt: zen beoefenen op de Noorder Poort is goed, stevig 

en duidelijk. 

 

De IZIN-meditatieleiders nemen ieder jaar deel aan een sesshin op de Noorder Poort. En zo 

kunnen de leer- en groei-ervaringen die zij daar hebben doorwerken in de zengroepen. Het 

is een doorgaand proces van doorgeven, overdragen van waar het in zen om gaat. 

 

Die overdracht gebeurt ook tijdens de jaarlijkse weekendbijeenkomst van de 

meditatieleiders, onder leiding van twee leraren. 

 

Het jubileumjaar was wat mij betreft een prachtige bevestiging van de unieke kracht van de 

Noorder Poort. Een kracht die zeker doorwerkt in de meditatiegroepen in het land. 

Namens het IZIN-bestuur en alle IZIN-groepen zeg ik: ‘Noorder Poort, dank dat je er bent! 

We zetten graag in op de volgende vijfentwintig jaar!’ 

 

Dank u zeer. 
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Z e n - i n z i c h t  i n  v i e r  r e g e l s  
 

In de zevendaagse dai-sesshin van 18 tot 25 juni sprak Jiun roshi over 

de Platform-soetra van Hui Neng (638-713). Volgens die soetra werkte 

Hui Neng als keukenhulp in het klooster van de vijfde zen-patriarch. 

Toen die een opvolger wilde aanwijzen, schreef hij een wedstrijd uit: 

alle monniken konden een gatha, een vierregelig vers, inleveren waarin 

ze hun inzicht toonden. Op grond van die gatha’s zou hij zijn opvolger 

kiezen. De monniken durfden niet. Zelfs de hoofdmonnik, de 

gedoodverfde opvolger, twijfelde aan zijn inzicht en besloot daarom 

zijn vers anoniem op een muur te zetten. Dat luidde: 

 

Het lichaam is de boom van verlichting, 

de geest is als de standaard van een heldere spiegel; 

blijf die altijd ijverig poetsen, 

zodat er zich geen stof op kan verzamelen. 

 

Toen Hui Neng dit vers te horen kreeg (hij kon zelf niet lezen), liet hij 

een eigen vers er naast zetten: 

 

Hui Neng (Liang Kai, 13e eeuw 

 

Verlichting is geen boom. 

De heldere spiegel heeft geen standaard; 

oorspronkelijk is er niet één ding: 

welke plaats kan er zijn voor stof? 

 

Op grond van dat vers werd Hui Neng de zesde patriarch. 

Naar aanleiding van dit bekende zen-verhaal vroeg Jiun roshi aan het eind van de sesshin aan 

alle deelnemers om ook een gatha te maken.  Dat hebben ze allemaal gedaan. 

 

Het was geen wedstrijd. Deze gatha’s kun je zien als het gezamenlijke resultaat van vijftien 

mensen die een week lang samen intensief mediteren. De schrijvers zijn (in alfabetische 

volgorde) Agetsu, Daido, Gudrun Kowallik, Jacky Limvers, Jiun roshi, Jörg Strebe, Kido, 

Kyogen, Lilian van der Vaart, Lisette Durenkamp, Pieter Kempers, Shinjin, Suigen osho, 

Tenjo osho, Yuko. 

 

De gatha’s staan niet in dezelfde volgorde als de namen. 
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A f s l u i t i n g  j u b i l e u m j a a r  i n  f o t o ’ s  
Foto’s Ben Kersaan 

Op 17 september werd het jubileumjaar van de Noorder Poort afgesloten met een 

feestelijke bijeenkomst. Na een ontvangst met koffie en taart gingen de ongeveer tachtig 

gasten voor het officiële gedeelte naar de tent die voor deze gelegenheid was neergezet, 

waar we welkom werden geheten door Jiun roshi en vervolgens toegesproken door de 

voorzitters van de Nederlandse en Duitse zeninstituten en van de Vriendenstichting – de 

mooie, persoonlijke toespraak van Hotei Verduin, voorzitter van het Nederlandse 

instituut, vind je elders in dit nummer. 

 

Jiun roshi vertelde ons daarna over de geschiedenis van de Noorder Poort en uitte haar 

grote dankbaarheid jegens degenen die haar waren voorgegaan, waaronder Thich Man Giac, 

Prabhasa Dharma zenji en haar eigen ouders. En ze eerde twee vertegenwoordigers van 

boeddhistische leraren uit de generatie boven haar, namelijk Ton Lathouwers en Jotika 

Hermsen. Jiun roshi schonk elk van hen, naar Tibetaans gebruik, een sjaal – geen witte, maar 

één die ze hopelijk nog vaak met plezier zullen dragen. 

Er staan meer foto’s in de webversie van het tijdschrift. 

 

 
. 

 
 
 

https://tijdschrift.zenleven.nl/2022n-afsluiting-jubileumjaar/
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Jiun roshi maakte ook de opbrengst bekend van de actie NP25+. Die is vorig jaar gestart om 

een nieuwe zendo te kunnen bouwen (een lang gekoesterde wens), maar de veranderingen 

in de wereld van het afgelopen jaar en de prijsstijgingen in de bouwsector hebben het 

bestuur doen besluiten van koers te veranderen. Het bedrag van € 184 000 zal worden 

ingezet om de Noorder Poort te verduurzamen. We houden jullie op de hoogte! 

Na de toespraak van Jiun roshi werd de vlag gehesen – een geschenk van de Stichting 

Vrienden van de Noorder Poort. 
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Toen was het tijd voor een heerlijke buffetlunch, en (in de middag) voor “diverse 

activiteiten”.    

 

 
Lunch bereid door vrijwiliger olv Agetsu 

 

 
 

  
Trommelen met Hokyo Roethel 

 
 

. 
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Jolinda Daishin van Hoogdalem, schrijft regelmatig gedichten waaronder haiku’s. De natuur en zen zijn 

daarbij een grote inspiratiebron. In het dagelijks leven is ze acupuncturist en massagetherapeut. Sinds een 

aantal jaar geeft ze de Body&Mind weekenden op de Noorderpoort en begeleidt ze mensen in het Zenleven 

Thuis traject. Vanaf dit nummer verzorgt ze ook de rubriek over Japanse poëzie. 
 

 
Slapende kat, Jan van Essen (1864-1936), Rijksmuseum Amsterdam 

 

D i c h t e r  b i j  z e n  
Haiku’s van Jolinda Daishin van Hoogdalem 

 
gingko Biloba 

je goudgele waaiers 

zomaar op de grond 

in het gras liggen 

kijken naar de wolken 

tot het theetijd is 

een leeg terras 

de lapjeskat op een stoel 

wacht op bediening 

 

een zonnestraaltje 

streelt krokussen in de sneeuw 

jouw hand in de mijne 

avondwandeling: 

sneeuwstampen bij de voordeur 

alles is lichter 

 

 

https://www.rijksmuseum.nl/
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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 ardantimmer.nl) en brugwachter. Voor ZenLeven kiest hij de 

illustraties en tekent meestal een cartoon. 
 

 
  

http://www.ardantimmer.nl/
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K l i m a a t G e s p r e k k e n  i n  h e t  D h a r m a h u i s  
door Tenjo Schrőder  

 

Dit stukje schrijf ik in de Nationale 

Klimaatweek (31 oktober – 6 november). 

Ik ben blij met alle aandacht voor de 

klimaatverandering en de ecologische crisis 

die eraan ten grondslag ligt. Het is meer 

dan tijd om ons vol in te zetten teneinde de 

neergaande spiraal te keren. Dat besef kan 

bij mensen echter veel vragen 

oproepen: Wat kan ík doen? Waar moet ik 

beginnen? Maakt het uit wat ik doe? 

Er kunnen ook emoties rond dit thema 

meespelen: boosheid op beleidsmakers en 

vervuilers, pijn over de destructie van het 

leven op deze prachtige planeet, angst voor 

een grote catastrofe, machteloosheid… 

Het is goed om hier niet alleen mee rond te blijven lopen. Om over dit onderwerp met 

elkaar te kunnen praten, organiseert het Dharmahuis KlimaatGesprekken. Op vrijdag 18 

november is er eerst een inspiratiesessie om kennis te maken met de methodiek en de 

coaches. De workshops starten in januari. Op dharmahuis.nl vind je daarover meer 

informatie. 

 

KlimaatGesprekken (zie klimaatgesprekken.nl) is een methodiek waardoor we respectvol, op 

een positieve en inspirerende manier in gesprek kunnen gaan. Onder leiding van speciaal 

opgeleide coaches wordt in een reeks van zes workshops ruimte gegeven aan ieders 

persoonlijke betrokkenheid, vragen en emoties. We onderzoeken wat onze eigen voetafdruk 

is en hoe we daar dingen in kunnen verbeteren. Hoe we een positieve bijdrage kunnen 

leveren aan het ecologische proces. Het kan een gevoel van opluchting geven als je merkt 

dat je er niet alleen voor staat en als je ziet welke zinvolle bijdrage je zelf kunt leveren. 

Meld je aan als je in de buurt van Leeuwarden woont. Je zult merken dat je ondanks het 

lastige onderwerp na een bijeenkomst toch geïnspireerd en dankbaar naar huis gaat. Als je 

verder weg woont kun je je aanmelden voor een workshopreeks bij jou in de buurt. 

Het heeft zin en het is waardevol om je zorgen te delen, om perspectief te zien en om ‘het 

goede te doen’ (= doen wat geen lijden veroorzaakt, wat lijden vermindert of lijden opheft). 

https://www.dharmahuis.nl/klimaatgesprekken/
https://www.klimaatgesprekken.nl/
https://www.klimaatgesprekken.nl/aanmelden/
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B o e r e n z w a l u w e n  
door Ajit Peters – beheerder van de landschapstuin 

Door de jaren heen zag ik steeds vaker boerenzwaluwen boven de composthoek en de 

moestuin vliegen. Deze zwaluwen kwamen allemaal foerageren vanaf de boerderijen ten 

oosten van Wapserveen. Het zou een kwestie van tijd zijn voor ze op de Noorder Poort 

zouden gaan nestelen. 

Om ze een handje te helpen had ik aan de zuidkant van de garages een gat in de nok gezaagd. 

Aan de noordkant had ik een luik verwijderd om ze een nog betere kans te geven, maar nee 

hoor… ze vlogen alleen via de openstaande garagedeur naar binnen. 

En nu… eindelijk is het dan, na twee vruchteloze jaren, gelukt: 

een paartje boerenzwaluwen heeft vier jongen groot weten te brengen. 

Het had nogal wat voeten in de aarde, want vanaf het moment dat er vier eieren in het nest 

lagen, hielden we elke nacht de garagedeur op een kier. En om ervoor te zorgen dat ’s 

nachts niemand in de garage zou komen, werd elke avond de bus ervoor gezet. 

Het heeft geholpen. De foto’s zijn van 8 augustus en de week daarop vlogen ze uit, om in het 

begin nog elke avond terug te komen op het ‘oude nest’. Daarna bleven ze een voor een 

langer weg en kwamen ten slotte helemaal niet meer terug. 

En ik, ik bleef zitten met het ‘lege nest syndroom’. 
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H u l p  g e v r a a g d  
 

De sangha zoekt dringend hulp bij de volgende twee taken. 

Opmaak tijdschrift  

 

De redactie van ZenLeven zou heel erg blij zijn met iemand 

die kan helpen met het beter ontsluiten van de artikelen in 

dit tijdschrift en het mogelijk vernieuwen van de opmaak. 

We zoeken daarvoor iemand die echt goed thuis is in 

WordPress en bij voorkeur ook in css. Kortdurende hulp is 

welkom, maar nog fijner zou het overnemen van de 

volledige opmaak zijn. Belangstellenden kunnen zich melden 

bij Suigen Sint, suigen@zenleven. 

 

 

 

Penningmeester voor het IZIN 

 

Het International Zen Institute Nederland is de koepel van 

de landelijke meditatiegroepen verbonden met de Noorder 

Poort. Als bestuurslid van het IZIN krijg je een inkijkje in de 

gang van zaken bij die groepen en in de ondersteuning van 

de leiders daarvan. Ook krijg je een uitnodiging voor de 

jaarlijkse bijeenkomst van meditatieleiders in januari. Het 

bestuur komt twee keer per jaar bij elkaar. 

  

Het IZIN zoekt voor het bestuur een 

nieuwe penningmeester. Ter geruststelling: het gaat niet 

om hele grote bedragen en het kost ook niet heel veel tijd. Als je enige affiniteit hebt met 

financiën en je wilt je inzetten voor de landelijke meditatiegroepen, neem dan contact op 

met IZIN-voorzitter Pieter Verduin, p.verduin@ziggo.nl 

  

mailto:suigen@zenleven.nl
mailto:p.verduin@ziggo.nl
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A g e n d a  
 

Het komend half jaar bieden we op de Noorder Poort de volgende zenprogramma’s aan. 

Je kunt je aanmelden op onze website (zenleven.nl/wordpress/aanmelden), per email 

(np@zeninstitute.org) of telefonisch op werkdagen van 9:00 tot 12:00 (0521 321204) 

 

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

22-27 november  2230 go-sesshin Anshin Tenjo osho € 350 / € 480 

3-10 december  2231 rohatsu-sesshin Jiun Hogen roshi € 505 / € 690 

28 dec - 1 januari  2233 nieuwjaars-sesshin Myoko Suigen osho € 295 / € 405 

   
    

10 februari - 4 maart  2301 Wintertraining 
 

€ 1365 / € 1795 

10-12 februari  2302 zen weekend Anshin Tenjo osho € 155 / € 215 

14-17 februari  2303 daily-life sesshin Jiun Hogen roshi € 155 / € 215 

18-23 februari  2304 go-sesshin Tetsue roshi € 350 / € 480 

25 feb - 4 maart  2305 dai-sesshin Jiun Hogen roshi € 490 / € 670 

  

https://zenleven.nl/wordpress/aanmelden/
mailto:np@zeninstitute.org
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14-19 maart  2306 kokoro-sesshin Jiun Hogen roshi € 350 / € 480 

20-24 maart  2307 werkweek 
 

€ 50 / € 68 

14-16 april  2308 body & mind weekend Daishin van Hoogdalem € 155 / € 215 

24-28 april  2309 werkweek 
 

€ 50 / € 68 

9-14 mei  2310 go-sesshin Jiun Hogen roshi € 350 / € 480 

18-21 mei  2311 familie-sesshin Tetsue roshi € 220 volw 

 

€ 105 kinderen (3 t/m 16 jaar) 

   
    

3-25 juni  2312 Voorjaarstraining 
 

€ 825 / € 1125 

3-10 juni  2313 dai-sesshin Tetsue roshi € 490 / € 670 

13-16 juni  2314 daily-life sesshin Anshin Tenjo osho € 155 / € 215 

23-25 juni  2315 zen weekend Jiun Hogen roshi € 155 / € 215 

   
    

26-30 juni  2316 werkweek 
 

€ 50 / € 68 

 

 

 

 


