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Als een rivier een persoon was,

hoe zou iemand die daar al een

leven bij in de buurt woont, haar

of hem omschrijven? Kan een

bos een karakter hebben? Een

heideveld een bepaalde sfeer?

En wat doet zo’n bosje,

vergezicht, stukje dijk, slenk

of heuvel met een mens?

Het landschap is bezield,

in ieder geval voor mensen

die er vaak komen en die

het goed kennen.

In een nieuwe zomerserie in de

bijlage sneon&snein willen we

mensen aan het woord laten

over een stuk natuur, een boom,

veldje of watertje dat een

bijzondere betekenis voor ze

heeft, waar ze een relatie

mee zijn aangegaan.
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Intussen wachten in Nederland het
ministerie van Volksgezondheid en
het RIVM op meer onderzoeken en
een advies van de Gezondheidsraad.

De Amerikaanse gezondheidsau-
toriteiten omschrijven de deltavari-
ant als ,,even besmettelijk als de wa-
terpokken’’. Het land gaat extra
voorraden inslaan om op korte ter-
mijn klaar te zijn voor zogeheten
boostershots. In Israël ontvangen

ouderen ze vanaf deze week, nadat
eerder inwoners met een zwak im-
muunsysteem ze al kregen.

Experts vinden dat Nederland een
derde prik voor kwetsbare groepen
op z’n minst zou moeten overwe-
gen. De Maastrichtse hoogleraar ou-
derengeneeskunde Jos Schols wijst
erop dat de vaccins bij ouderen wel-
licht minder of in ieder geval minder
lang zullen werken door hun minder
goed functionerende afweersys-
teem. „Dan moeten er straks moge-
lijk opnieuw strenge maatregelen
genomen worden.”

Volgens viroloog Ab Osterhaus
kan het nooit kwaad om aan de veili-

ge kant te gaan zitten. „Zeker omdat
de bijwerkingen van deze vaccins re-
latief beperkt zijn.”

Intussen roept een team van Eu-
ropese onderzoekers op om de hui-
dige coronamaatregelen, zoals 1,5
meter afstand houden en het dragen
van mondkapjes, te behouden tot-
dat iedereen volledig is gevacci-
neerd. De wetenschappers waar-
schuwden gisteren dat juist bij een
hogere vaccinatiegraad de kans toe-
neemt dat zich een mutatie van het
coronavirus ontwikkelt die resistent
is tegen die vaccins.

Die kans is het grootst als een
groot deel van de bevolking is gevac-

cineerd, maar die groep nog niet
groot genoeg is om groepsimmuni-
teit te creëren. De onderzoekers stel-
len dat dit helaas de situatie is waar-
in Europa zich momenteel bevindt.
Zo’n 60 procent van alle Europea-
nen heeft inmiddels zijn eerste prik
gehad. ,,Vaccins zijn onze beste optie
om deze pandemie te verslaan”, be-
nadrukt onderzoeker Simon Rella,
van het Oostenrijkse Institute of
Science and Technology. ,,Maar wat
ons model laat zien, is dat wanneer
de meeste mensen zijn gevacci-
neerd, een vaccinresistente mutatie
wel een voordeel heeft ten opzichte
van het originele virus.”

Dubben over derde coronaprik
AMSTERDAM Is een derde prik op
korte termijn onmisbaar om het
coronavirus eronder te krijgen? Is-
raël en de Verenigde Staten denken
van wel.
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4 Het wad inspireert om te zijn als wolk

en water. Een kunst die de zenboeddhistische
priester Anshin Tenjo uit Leeuwarden haar
cursisten eigen leert maken door meditatie.
Deel 1 van de korte serie Ziel van het
landschap: ,,Als we ons overgeven
aan de natuurlijke loop der dingen
dan ontstaat tevredenheid.’’TEKST

JOSÉ HULSING
FOTO’S
NIENKE MAAT >>

Als een rivier een persoon

was, hoe zou iemand die

daar al een leven bij in de

buurt woont, haar of hem

omschrijven? Kan een bos

een karakter hebben? Een

heideveld een bepaalde

sfeer? En wat doet zo’n

bosje, vergezicht, stukje

dijk, slenk of heuvel met

een mens?

Het landschap is bezield, in

ieder geval voor mensen die

er vaak komen en die het

goed kennen.

In deze zomerserie willen

we mensen aan het woord

laten over een stuk natuur,

een boom, veldje of water-

tje dat een bijzondere bete-

kenis voor ze heeft, waar-

mee ze een relatie zijn

aangegaan.
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De wandeling op het wad werd een levensveranderende ervaring
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Tenjo Schröder op het
wad, waar ze geniet van

het bodemleven en de
ongereptheid. „Wadlopen

is zo indrukwekkend dat je
niet meer bezig bent met

moeilijke dingen die je nog
moet doen of lastige

gesprekken die je
hebt gehad.’’

D
rijven als wolken en
stromen als water.

Op het Wad voelt
Anshin Tenjo Schröder
alles samenkomen

waar het zenboeddhisme voor
staat.

In 2017 werd de 64-jarige tot
zenboeddhistische priester (osho)
gewijd. Vanuit het Dharmahuis in
Leeuwarden begeleidt ze mensen
op hun spirituele pad. Eerder was
ze een aantal jaren bij zenmeester
Jiun Hogen in International Zen
Center Noorder Poort in Wapser-
veen in opleiding als non. Of
liever, als unsui. Japans voor
wolkwater.

Een unsui leert tijdens de trai-
ning leven als wolk en water, die
bewegen zonder weerstand te
bieden. Tenjo: ,,Als de wind naar
het oosten waait, kan een wolk
niet naar het westen. Als het
water een obstakel tegenkomt,
dan stroomt het eromheen.’’

,,Op het Wad ervaar je hoe het is
als we het natuurlijke proces vol-
gen: alles komt en gaat. Dit is een
proces van verandering dat einde-
loos doorgaat. Er is geen ontko-
men aan. Met zen proberen we
ons bewust te zijn van dit gebeu-
ren en dat in ons dagelijks leven
toe te passen’’, schrijft Tenjo een
dag nadat ze voor het eerst dit
jaar weer voet op de zeebodem
heeft gezet.

Er was een tijd dat Tenjo elke
dag het wad opging. In 2007 ver-
huisde ze met haar toenmalige
partner Harm Jan Wilbrink naar
een arbeidershuisje in Moddergat.
Ze woonden er al een jaar toen
een dorpsgenoot hen verleidde
om ook eens een wandeling te
maken voorbij de dijk: ,,Gewoon
de vuurtoren aanhouden tot je
niet verder kunt en dan loop je
weer terug.’’

De wandeling werd een levens-
veranderende ervaring. ,,Het Wad
is zonder poeha, zonder opsmuk.
Alles is zoals het is en het functio-
neert, het werkt zoals het hoort.
Ik vind het heel bijzonder om hier
te zijn. Als je er bent geweest, doet
dat iets met je. Je kunt hier niet
onverschillig zijn.’’

Gegrepen door de aantrek-
kingskracht van het Wad meldde
Harm Jan zich nog diezelfde dag
aan voor de opleiding tot gids bij
Wadloopcentrum Pieterburen.
Later werd ook Tenjo erkend
wadloopgids.

MEDITATIEF
,,Hier zijn is heel meditatief. Wad-
lopen vraagt al je aandacht. Je
wordt er helemaal door in beslag
genomen. Het is zo indrukwek-
kend dat je niet meer bezig bent
met moeilijke dingen die je nog
moet doen of lastige gesprekken
die je hebt gehad. Er is verder niks
meer dan water, wind, zand en
zeeleven.”

Samen begonnen ze wadloop-
centrum Oan ’e dyk en organi-
seerden dagelijkse zwerftochten
vanaf de pier bij Peasens-Modder-
gat, al dan niet gecombineerd met
een maaltijd van onderweg ge-

oogste waddenproducten. Met
haar zencursisten stapte Tenjo ook
geregeld het Wad op voor een
wandeling in stilte.

Ook nu de relatie alweer ver
achter haar ligt, komt ze nog altijd
graag in Paesens-Moddergat, al-
leen of met een meditatiegroep.
,,Dit is de mooiste plek om het
wad op te gaan: het is hier goed
begaanbaar, de natuur is prachtig
en je hebt hier gewoon de tijd. Als
je een oversteek maakt naar een
eiland, word je voortgejaagd door
het opkomend water en heb je
hele stukken dat je door de mod-
der moet ploeteren.’’

Op een vroege maandagochtend
in juni roepen tureluurs en schol-
eksters om het hardst in de kwel-
der naast de pier. Op land wijst

Tenjo met haar rode wadloopstok
– de kleur van wadloopcentrum
Pieterburen – naar zeeaster en
lamsoor. Ze proeft van de zeekraal
en wrijft over de zeealsem, het
grijzige plantje met z’n sterke
kruidachtige geur. Op het wad, in
de voedselrijke blubber, geniet ze
van het bodemleven. Garnaaltjes
schieten weg en pieren graven zich
in als voeten te dichtbij komen. Ze
houdt een afgeworpen schild van
een krab omhoog. Het was van een
mannetje, want het achterlijf heeft
de vorm van een vuurtoren. En
kijk, een borstelige worm. Dat zou
wel eens de gestippelde diesel-
treinworm kunnen zijn.

Het wad geeft een gevoel van
ongereptheid. ,,Er is geen bankje,
geen vuilnisbak, geen wegwijzer,

Het wad geeft
een gevoel van
ongereptheid““



geen pad of andere menselijke
markering. Het buitenleven kan
z’n gang gaan. Dat voel ik tenmin-
ste.’’ Eén keer was er een deelne-
mer aan een tocht die na een uur
lopen zei: waar is die natuur nou?
Tenjo lacht. ,,Wat ik toen zei? ‘Kijk
eens om je heen, man!’’’

In de vrije natuur hangt alles
met elkaar samen, dat voelt de
spirituele gids nergens zo sterk als
op het Wad waar de sterke energie
van de getijden van invloed is op
het leven van planten en dieren.
Eb en vloed ontstaan door de
aantrekkingskracht van maan, zon
en de draaiing van de aarde. Som-
mige planten groeien daar waar
het water hen nooit bereikt, ande-
re leven juist op plaatsen waar het
water altijd is. Voor het ene dier is

vloed het teken om te gaan eten,
de ander doet dit liever bij eb.

VERBINDING

Volgens Tenjo denken mensen
graag in hokjes en categoriseren
en definiëren ze alles wat ze tegen-
komen, terwijl in de natuur juist
alles met elkaar samenhangt. ,,De
natuur is niet opgebouwd uit
afzonderlijke delen. Je kunt niets
los van elkaar zien. Er is een ver-
binding die voortdurend in bewe-
ging is. Wij mensen maken deel
uit van de natuur, maar proberen
ons er steeds aan te onttrekken.
De onaangename momenten in
ons leven willen we ontlopen en
het prettige vasthouden. Dit ingrij-
pen veroorzaakt veel leed, onge-
mak en verstoring.’’

Het wad inspireert om te zijn als
wolk en water. Een kunst die een
ieder zich door meditatieoefening
eigen kan maken. ,,Als we ons
overgeven aan de natuurlijke loop
der dingen dan worden problemen
die mensen maken weggepoetst
en ontstaat tevredenheid. Hoe je
dat doet? De basis is dat je geen
onderscheid maakt in ervaringen:
dit is wat ik wel wil en dat wil ik
niet. Laat het komen zoals het is.
Als je iets makkelijk kunt verande-
ren, moet je dat zeker doen, maar
heel vaak willen we de dingen naar
onze hand zetten.’’

Volgens Tenjo is er een subtiele
balans tussen aan de ene kant
meebewegen en verbonden zijn
met de natuurlijke stroom en aan
de andere kant vanuit betrokken-
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heid handelen om lijden te voor-
komen of te verminderen. ,,Door
in stilte te zitten, krijgen we zicht
op dit proces en leren we vanuit
wijsheid en mededogen de dingen
te doen die we te doen hebben, in
harmonie met het grote gebeuren
waar we onderdeel van zijn.’’

Terug bij de pier, wijst ze naar
de voetstappen die wij wadlopers
achterlieten in het slik. ,,Het
mooie is dat die straks weer wor-
den weggespoeld door het wassen-
de water.’’ Terwijl ze het zegt,
schieten haar regels van de Spaan-
se dichter Antonio Machado te
binnen. ,,Wandelaar, jouw voet-
stappen zijn de weg, en zij alleen.
Wandelaar, er is geen weg, de weg
ontstaat in het gaan.’’

Tenjo: ,,Dit is zo waar.’’

‘Heel vaak willen we de dingen naar onze hand zetten. Laat het komen zoals het is’


