God is werom

yn Jorwert

Wa't tinkt dat der yn Fryslàn allinnich mar spiritualiteit
tusken tsjerkemuorren te finen is, hat Ongelyk. Zenmeditaasje
yn Peasens-Moddergat, Boeddha oan de Hantumerfeart.
En God is werom yn Jorwert.

Fryslán is in tsjerkeprovinsje, mei syn terpelàn. Oeral
tsjerketuorren dy't Étfierkje yn it grien. De tsjerketichtheid is
fenomenaal. Wa't fanÉt Dokkum noch noardliker rydt, kin de
doarpen yn syn ferbylding oanelkoar riuwe. Mar Fryslàn is ek
spiritueel. Je moatte allinnich goed sjen. Yn Peazens-Moddergat
bygelyks.
Yn it twalingdoarp Peazens-Moddergat stiet oan'e dyk in
lyts suterich geboutsje. Oait wie it in bygeboutsje fan de
HerfoarmeTsjerke. Dêrnei siet der in fanfare yn en in lytse
skoalle. No jout it Dharmahuis dêr zenmeditaasje. En stifting
Oan'e Dyk br0kt it gebou foar de ferkeap fan streekprodukten.
Op moandeis komt yn it lokaaltsje fan it Dharmahrls in groepke
byinoar om te meditearjen. Dat bart Ênder begelieding fan
nsin Tenjo Schróder. Sy striek jierren lyn del yn it Fryske
fiskersdoarpke. Fiif jier lang wie se yn training als unsui boeddhistyske non - yn Wapserveen yn Drinte. Mar yn 2010
wie it safier. Doe mocht se har'zenlearaar', nsin, neame. Se jout
no zen-les yn Ljouwert en Peazens-Moddergat,
We sitte yn lotushàlding yn it lokaaltsje. Lotushàlding betsjut:
de fuotten yn kleanmakkerssit, mar dan mei de knibbels tsjin de
grtn.Wa t net linich genóch is, mei oars sitten gean. De hannen
geane boppe elkoar en foarmje in komke. Schróder seit dat it
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hannekomke it bêste boppe de nále hálden wurde kin, foar de
bêste enerzjike trochstreaming.
Derlizze seis yogamatsjes op'e grÊn. Der brànt in kearske
op in taffeltsje. En boppe in Boeddhabyld hinget in grutte
kaart fan it Waad. It is in kaart mei Waad-l.okaasjes sa as de
Engelsmanplaat. Dêr kinne je hinne rinne by eb. Schróder neamt
harsels net religieus mar spiritueel. 'It boeddhisme is ien fan de
fiif wràldreligys, mar it is gjin geloof. Boeddhisten ha gjin God.
En it zenboeddhisme is wer in rjochting binnen it boeddhisme,
briten de boeken om. It is foaral rjochte op de belibbing en op it
hjir en no. Dêrby is it sykheljen in goed ynstrumint. 'Se docht it
foar. By elke ynazeming wurdt der teld. 'Ieeeeeen. En trochtelle,
'TWaaaaaaa.' En telle mar. De oandacht bliuwt by it azemjen, oft
der no tinzen komme of net. Dy tinzen komme der sowieso. Grif.

B0ten liedt de tsjerkeklok fan Moddergat.
Wa t gjin nocht hat om binnen op in yogamatte te sitten, kin him
ek b0ten op it hjir en no rjochtsje. Op it Waad is dat hiel maklik.
Fan de einleaze, ivichduorjende fiersichten, de skittering op it
wetter as it hast eb is en de r0zende wyn wurde je aI fansels
zen. Je tinzen steane stil. De ienige prikkel dy't je erfare kinne
binne de skiep dy't weidzje op de dyk en ynienen opsjogge en

fuortdrave.

Schróder nimt har kursisten ek graach mei foar in meditatyf
kuierke. Dat giet sa: je rinne oer de dyk it Waad op en swije yn
alle talen. Je nimme it lànskip yn je op en steane stil. By it feit
dat je dêr binne. Dêr, tusken trije fan de fiouwer eleminten: ierde,
loft en wetter. Leech wurde is sa in makje.
Mar it kin noch in bytsje mear zen. Foar de echte stilte-diehards
organisearret Schróder ek 'echte' zen op it Waad. Rinne nei
in droechfallen sànplaat lykas de Engelsmanplaat, bygelyks.
Droege skuon, sokken en jiskesek mei, en sitte mar: 45 minuten
lang yn meditaasje. Op it Waad. Tirsken it sàn. Ien wurde mei it
r0zen fan de see. Oft it no sêft reint of waait: sitte mar. Allinnich
by Onwaar of stoarm giet de waadmeditaasje net troch.
Weromrinne giet ek yn stilte.
Net allinnich op it Waad, ek op de Waadeilannen kin men de
geast rêste litte. Op it Amelàn is der de mooglikheid om de
Sineeske bewegingslear Zhineng Qigong te beoefenjen. En op
Flylàn wurde yogasessys oanbean. Op Skylge binne der sels hiele
yogawiken te boeken en is der in jierliks yogafestival. Rekke en
strekke op it stràn en de tinzen fuortwaaie litte.
En dan is der Hantum. In boeddhistysk bolwurkje op'e klaai.

mantra's, gebedsjes, mandala's, muzykynstruminten en byldsjes.
De treptreden fan de stoepa symbolisearje de Onmjitlikens fan
de geast. Yn de stoepa stiet in lyts dinkje Ét irs Fryske tradysje:
in Bonifatiusbyldsje, oerhandige troch de biskop fan Ljouwert en
Grins doe't it gebou wijd waard.
Chódje Lama Gawang Rinpoche, de oprjochter fan de
boeddhistyske mienskip yn Hantum stifte it kleaster yn 1986,
neidat hy in buorkerij krigen hie fan in hippyfamylje. Chódje
Lama Gawang Rinpoche jout dêr retrêtes en lessen oer it
boeddhisme, sa as de Bardoles: in libbensles yn ferstjerren.
Bardo betsjut'tuskentiid' en slacht op de faze tusken dit libben
en it folgjende. De Bardolessen binne basearre op HetTibetaanse
Boek van Leven en Sterven fan de bekende boeddhist Sogyal
Rinpoche, dy't geregeld yn Amsterdam te hearren is. Wa't de
Iessen folge hat, kin ek oaren helpe by it ferstjerren. Dat is de
bedoeling. Gewoane stjerlingen kinne troriwens ek rêstich by de
stoepa komme te sjen. Foar in kuierke om de stoepa hinne of in
kopke tee. Of om de boeddhistyske hinnen te bestudearjen dy't
dêr omskarrelje. Ek in soarte fan meditaasje.

Karmelkleaster
Unferwachts skitteret dêr ticht by in àlde wettermrine midden
yn it grien in allemachtich bouwurk yn reinbógekleuren, mei in
gouden toer derboppe. It is in boeddhistysk spektakel fan wol

trettjin meter heech, kompleet mei gebedsflachjes,

en oan de

binnenkant fersierd mei eksakt t0zen Boeddhabyldsjes. Dat hjit
in stoepa. It ding stiet krekt biten it lytse terpdoarpke oan de
-Hantumerfeart. It is in apart gesicht. Yn it doarpke in Romaanske
tsjerke Ét 1335, yn de f ilden fierderop in wettermOne en dy
stoepa, oan, jawol, de Stoepawei.
De gouden toer falt Írt de toan yn it wide griene lànskip. De
stoepa bringt neffens de boeddhistyske tradysje positive krêften
en ferd0belet frede, leafde en harmonije. It kleurige keunstwurk
sit oan de nok ta fol mei relikwven fan de Boeddha. ffntelbere

Mar der is noch mear te meditearjen en te besinnen yn Fryslàn.
It kleaster is dêrfoar it plak by ritstek fansels. Lang, lang lyn wie
Fryslàn besiedde mei kleasters, der hawwe wol 59 west. Dêr is
hast neat mear fan oer. Yn 1580 hiene de Friezen genóch fan it
roomske. Rrichhouwers sloopten yn'e Reformaasje kleaster nei
kleaster. De dikke stiennen brrikten se om de diken swierder te
meitsjen. Of foar wegebou. Master Meijer, àld-learaar Nederlánsk
fan it Ichthus College yn Drachten, kin dêr mei sjeu oer fertelle.
Hy jout r0nliedingen yn it Karmelkleaster. Hy fertelt: 'De
haat tegen kloostergemeenschappen kwam vooral vanwege
de macht die katholieken bezaten. Er waren destijds kloosters
van benedictijnen, cisterciënzers, augustijner koorheren,
premonstratenzers, franciscanen en karmelieten.' En dochs,
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nettsjinsteande de anty-roomske gefoelens, kaam der oan it
begjin fan de tritiger jierren - fan de foarige ieu - dochs noch
in nij kleaster yn Fryslàn: it Karmelkleaster yn Drachten. En
dat yn in perioade fan - doe al - flinke sekularisaasje. Meijer:
'In 1930 is er een volkstelling geweest waarbij moest worden
opgegeven bij welke kerk iemand hoorde. Maar liefst 30 procent
noteerde "geen" bij het vakje kerkelijke gezindte. Friesland was
zendingsterrein geworden.'
It Karmelkleaster waard boud yn 1935 en oant en mei 1993
bewenne troch de 'ongeschoeide karmelietessen. De susters
wurken en wennen as kluzeneressen yn stilte en iensumens.
Meijer: 'De karmelietessen leefden volgens drie principes:
de kloostergemeenschap moest kleinschalig blijven met een
maximumaantal van 22 zustets, de zusters leefden volgens het
sobere ora et labora-principe, en de vrouwelijke religieuzen
leefden achter slot en grendel. Dat wil zeggen: letterlijk
achter tralies om zich volledig op hun huwelijk met God te
kunnen richten.'Neffens Meijer pasten de Drachtster susters
de trije prinsipes sekuer ta. De susters wurde bngeschoeide'
karmelietessen neamd fanwege de tousandaaltsjes dêr't se op
rinne ('geïmporteerd uit Spanje').
Mei it Karmelkleaster krige Fryslàn foar it earst s0nt 1580 wer
in kontemplatyf kleaster. Yn 1993 waaieren de susters - op
hege jierren - rit nei it suden fan it làn en ferdw0n de lêste
kleastermienskip Ét Fryslàn. De provinsje wie kleasterleas. Oant
no ta.
God is

tsjerke fan Jorwert ferboud. Minsken kinne yn Nijkleaster foar
koartere of langere tiid ferbliuwe, mar dêr net wenje. It kleaster
is bedoeld as oanfolling foar besteande tsjerkemienskippen en
foar minsken dy't gjin plak mear fine kinne yn de tsjerken. Alle
dagen meie stiltesikers komme, net allinnich op snein.
Want, seit betinker en d0mny fan Nijkleaster Hinne Wagenaar:
Als protestanten ervaren wij nu dat wij plaatsen van retraite en
bezinning ontberen. We begrijpen dat we de geschiedenis niet
kunnen overdoen, maar we ervaren wel dat we in de huidige
tijd weer dergelijke plaatsen nodig hebben, als een dijk tegen
het lawaai en de drukte van ons bestaan. AIs een dijk tegen de
stress. Als een dijk tegen de hoge verwachtingen. Als een dljk
waarachter wlj ons kunnen verschuilen, onszelf mogen zijn en
kunnen opademen. Een klooster als een zeedijk,'
Wa't meerdere nachten of dagen bliuwe wo"I, kin oernachtsje
yn in hotel, of in Bêd&Brochje - of, yn it simmerskoft, op in
camping yn de omkriten. En wa't hielendal yn't spierwol, kin
der ek noch in echte beafeart oan fêstplakke. Sa'n 22 kilometer
flerderop nei it noarden, yn Sint-Jabik, begjint it Jabikspaad. Dat
paad jildt as Nederlànsk startpunt fan it hast 2700 kilometer
lange pilgrimspaad nei Santiago de Compostela. It Jabikspaad
rint fan It Bilt troch in lànskip fan terpen fla Frjentsjer óf
Ljouwert nei It Hearrenfean. Fia Wolvegea pilgrimearje je
Fryslán - besinningsprovinsje - wer Ét.
Spiritualiteit is maklik te finen yn Fryslán, je moatte allinnich
eefkes goed sjen.

Í

weromyn Jorwert

Want noch fan't hjerst sil der in begjin makke wurde mei in nij
Frysk kleaster. It is ek noch unyk, want ditkear is it gjin kleaster
fanrit de roomsk-katolike tradysje, mar fanÉt de protestantske.
Dat is noch net earder bard.
Krekt yn Jorwert, it sekularisearringsdoarp, komt'Nijkleaster';
in plak foar besinning, gebed en moeting. Foar dat projekt is de

Ngnke Sietsma (1980) studearre sjoernalistgk gn Swol en
dêrnei religg en libbensbeskóging oan de Vrije Universiteit gn
Amsterdam. Se is freelance sjoernalist foar ttnder oaren Trouw
en it opingblêd Volzin.
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