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‘Een week niet praten. 
Dat is geweldig!’

‘W
e maken 
als mens 
deel uit 
van een 
groter 

geheel. Dat vergeten we soms en 
het is juist van belang om ons dat 
te realiseren. We denken vaak dat 
we autonome, zelfstandig hande-
lende en denkende wezens zijn, 
maar we zijn verbonden met de 
wereld, we maken er deel van uit. 
Het is van belang om op een open 
manier in de wereld te staan en 
vanuit die gedachte te antici-
peren op dagelijkse, praktische 
zaken.’ Door het organiseren van 
retraites in de natuur en wad-
looptochten worden deelnemers 
geconfronteerd met de principes 
van de natuur. ‘We maken deel 
uit van een groot organisme. Het 
is dan ook logisch dat je meebe-
weegt met die organische stroom. 
Je maakt het jezelf alleen maar 
moeilijk wanneer je je tegen 
natuurlijke processen verzet. Dat 
inzicht geven we de deelnemers 
aan de cursussen.’

Het dagelijkse leven is geplaveid 
met teleurstellingen. Nu is het 
niet zo dat Anshin Tenjo Schrö-
der voor alle hobbels de oplossing 
in huis heeft, 'maar meditatie 
geeft inzicht in allerlei condi-
tioneringen die de basis zijn 

van reacties zoals bijvoorbeeld 
teleurgesteld zijn, boos worden, 
jaloers zijn, enzovoort. ‘ Inzicht 
hierin kan leiden tot andere, po-
sitieve handelswijzen. ‘We willen 
allemaal graag dit en dat, en het 
moet zus en zo gedaan worden. 
En als het niet lukt, dan kampen 
we met teleurstellingen. We 
kunnen leren om met die teleur-
stellingen om te gaan. Je mag best 
doelen stellen, maar je moet goed 
kijken of het passend is in de om-
standigheden. Als je dit tijdens 
een cursus ontdekt, dan geeft dat 
een enorme verlichting.’
 
Tenjo Schröder studeerde in de 
jaren tachtig van de vorige eeuw 
aan de Akademie voor Ekspressie 
en Kommunikatie, een destijds 
ultramoderne hbo-opleiding 
die gevestigd was aan het Groot 
Schavernek in Leeuwarden. 
‘Vanuit die opleiding kwam ik 
in contact met het Blijf Van Mijn 
Lijfhuis, waar ik acht jaar als 
vaste beroepskracht heb gewerkt. 
Met het Blijf Van Mijn Lijfhuis zit 
je, zoals bekend, in een tamelijk 
gewelddadige omgeving. Na acht 
jaar als hulpverlener te hebben 
gewerkt wilde ik iets anders en 
toen heb ik me aangemeld bij 
het International Zen Center 
Noorder Poort in Wapserveen. 
Dat centrum heeft me onver-

‘Waarom je naar het Dharmahuis zou moeten gaan? Om inzicht 
te krijgen in hoe je op een vredige manier harmonieus zou 
kunnen leven.’ Anshin Tenjo Schröder is sinds 2017 lerares en 
priester (osho) in het zenboeddhisme, nadat zij een aantal jaren  
als unsui, zenboeddhistische non, geleefd en getraind had. Tenjo 
is leerling van zenmeester Jiun Hogen van het International 
Zen Center Noorder Poort in Wapserveen en geeft cursussen 
zenmeditatie in het Dharmahuis aan de Tuinen in Leeuwarden. 
Ze begeleidt ook zenweekeinden en meerdaagse retraites op de 
Noorder Poort. Ook op het wad kan gemediteerd worden tijdens 
wadlooptochten die ze vanuit Moddergat organiseert.

retraite te gaan. ‘Dan is het een 
week lang verboden om te praten. 
Dat is geweldig! Slechts één keer 
per dag wordt er een praatje ge-
houden door degene die de retrai-
te begeleidt en minstens één keer 
per dag is er de mogelijkheid voor 
een individueel gesprek. Voor de 
rest van de dag beperk je je tot 
een meditatieprogramma en het 
nuttigen van maaltijden. Wat ik 
dan doe tijdens zo’n program-
ma? Doordat er geen afleiding 
is, word je direct geconfron-
teerd met je eigen gedachten en 
gevoelens. We proberen om daar 
niet op te reageren en ze gewoon 
te laten komen en te laten gaan. 
Dan wordt het rustig en kunnen 
we de dingen echt zien zoals ze 
zijn, voorbij de woorden. Meestal 
zien we vooral onze meningen, 
oordelen of interpretatie. Woor-
den zijn per definitie onderschei-
dend; je bakent er iets mee af. Op 
deze manier ervaren we helder 
dat we deel uitmaken van het 
grote geheel en dat is heerlijk. Of 
iemand wel eens afhaakt? Ik heb 
nog nooit meegemaakt dat er 
iemand zei: ik ga naar huis!’
'In het dagelijkse leven ben je 
gewend om impulsief en met 

emotie te reageren. Je weet zelf 
wel dat dat niet altijd passend is. 
Tijdens het mediteren word je je 
bewust van hoe jezelf in elkaar 
steekt en wat je gevoelens zijn. Je 
leert ook tevreden te zijn met de 
dingen die je doet. Je lichaams-
bewustzijn is belangrijk, maar 
het is geen yoga wat we doen. Alle 
meditatie is geënt op het boed-
dhisme. Zen is een variant die 
zich ontwikkeld heeft in China 
en Japan. Mensen die hiervoor 
belangstelling tonen willen 
vaak de kwaliteit van hun leven 
verbeteren. Velen zijn nieuws-
gierig, snuffelen aan meditatie 
en volgen weer hun eigen weg. 
Gelukkig zijn er ook mensen die 
langer blijven en de beoefening 
verdiepen. Zen is een levensweg.’
 
'Mediteren heeft mezelf gebracht 
dat ik 180 graden anders in het 
leven sta. Ik heb meer zelfvertrou-
wen gekregen. Ik was altijd zwaar 
op de hand en piekerde veel. Nu 
weet ik wat voor mij belangrijk 
is en wat niet. En het geeft mij 
voldoening dat ik die kennis 
kan overbrengen op anderen. 
Voor hen kan ik iets wezenlijks 
betekenen.’
 

wachts geraakt. Het is moeilijk 
uit te leggen, maar daar ervoer 
ik iets dat me deed beseffen: dit 
klopt. Die ervaring ging voorbij 
aan begrippen als goed en kwaad. 
Het was een bijzondere ervaring 
zonder tussenkomst van gedach-
ten en ideeën. Ja, net wat je zegt: 
woorden schieten hierbij tekort. 
Ik was altijd wel op zoek naar een 
goede manier van leven; het was 
voor mijn gevoel nooit helemaal 
goed hoe ik handelde of in het 
leven stond. In Wapserveen ben 
ik bewoner geworden voor onbe-
paalde tijd. Huis en spullen heb 
ik weggedaan en na twee jaar ben 
ik unsui, zenboeddhistische non, 
geworden (wolk en water in het 
Japans). Na die tijd vroeg de zen-
meester mij om in Leeuwarden 
een cursuscentrum te beginnen. 
In 2005 begon ik als anti-kraak in 
een pand aan de Zuidergrachts-
wal. Ik ging in Moddergat wonen, 
waar ik wadloopgids werd en 
waar ik ook wekelijks een zen-
groep begeleid. Sinds een paar 
jaar worden de cursussen aan De 
Tuinen in Leeuwarden gegeven.’

Regelmatig keert Tenjo Schröder 
terug naar Wapserveen om in 

Het Dharmahuis organiseert twee keer per jaar een introductiecursus, maar belangstellenden kunnen  
op ieder moment in stromen. Op zaterdag 28 maart is er om 15.30 uur gelegenheid om kennis te  
maken en om de meditatie te ervaren. Op woensdag en donderdag mediteren er doorgaande groepen. 
Drie keer in de week kan er 's morgens worden gemediteerd. Natuurretraites worden gehouden vanuit 
natuurgebied de Alde Feanen bij Eernewoude. Meer informatie: www.dharmahuis.nl
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