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Zen en erotiek



Dhrrma-nieuws

Lotus onttiernt B"l"Jig"n varr
B."JJL' is strJ-
Lru* in Italie
Rome (EPD/KNA) - Wre in
Italid Allah of Boeddha beledigf
kan in de toekomst rekenen op
een geldboete. 1161 llalieznse
constitutioneel hof heeft uitge-
sproken dat de blasfemie-
paragraaf uit het wetboek van
strafrecht niet alleen behekking
heeft op de cbdstelijke gods-

LOS ANGELES (Reuter) We-
tenschappers van de universiteit
van Califomi6 zijn erin geslaagd

een 1200 jaar oude zaadkorrel
vzrn een lotusbloem tot offkie-
ming te brengen. Het zradje, dat
afl<omstig is uit Chin4 is het
oudste dat ooit is gevonden. "Het
Iijkt onmogelijk dat eur plant op
zo'n wonderbaarlijke manier
weer tot leven werdt gebracht na
meer dan duizend jaar", aldus
William Schopf, het hoofd van
het Centrum voor de Studie van
de Evolutie en de Oorsprong van
het Leven van de universiteit. De
wetenschappers hopen dat ze

door de bestudering van de oude .

z:adjes beter begrijpen hoe het
verouderingsproces bij de mens

verloopt.

Het katholicisme is in Italie geen

staatsgodsdienst meer en dus is
zijn privilege n paraga.af 724
van het wetboek in strijd met de
grondwe! aldus het hof. Alle
religies moeten beschemrd wor-
den tegen godslastering, ook al
behoort de overgrote mesrder-
heid van de bevolking tot de
rooms-katholieke Kerk.
De theoloog Don Baget uitte
kritiek op het oordeel van het
hof. Het gaat voorbij aan de
religieuze en sociale werkelijk-
heid, waarin het katholicisme een

dominante rol speelt. Daarente-
gen pleitte schrijver en toneelspe-
ler Dario Fo voor het schrappen
van de hele paragraaf, Ook de
vloek is een middel om met god
in contact te komen, zei hij.

dienst.
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I{ENKDE Vos

Het is nu maandag, de dag
na de themadag over erotiek
van de Vriendenkring. Ik heb
moeite aan het werk te gaan.
De ervaringen van de thema-
dag gaan voortdurend door
mij heen. Toch moet ik aan
het werk. Na de lunch lees ik
artikelen in de lotusvijvers
die ik heb meegenomen. Het
werk lukt nu helernaal niet
meer. Het lijkt mij beter
maar mee te buigen met mijn
ervaringen etr ze op papier te
zettrll.

Afgelopen zomer had ik mijn
eerste zitervaring met en
darkzij een oud medescho-
lier, die ik na ruim 35 jaar
weer ontnoette Hij gaf mij
het telefoonnummer van Jos

in Leiden. Sedert een paar
maanden leert Jos mij het
zitten. Mijn houding kan veel
beter en de meest intensieve
erv-aring die ik opdoe, is die
van een nare pijn onder in
mijn rug. Samen met mijn

" ...als je rrraar niet verlerarnpt"
wiendin en zonder rugpijn
rijd ik op zondagmorgen,

omgeven door prachtig met
rijp bedekte bomen, naar
Den llaag. Wij zijn heel
benieuwd. Tijdens de ont-
vangst met atlerlei lekkers
errraar ik een sfeer die mij
bevalt en doet der*en aan de
sfeer op de middelbare
school de oude zubfaculteit
sociologie in Leiden en een

weekend Transcemdente
Meditatie op de TM-
Academie Soeria, enkele
jaren geleden.

Maurice is de eerste spreker.
Ik errraar een goed doordacht
verhaal waar ik het soms niet
mee eens ben. Ik voel polari-
satie en provocatig is dit de

bedoeling, begrijp ik het wel?
Reproduceren l<an ik de in-
leidiag nie, ik betwijfel of ik
er in de praktijk van mijn
dagelijls leven iets mee kan.
Nico voert als tuieede het
woord. Hier ga ik recht voor
zitten. Hij is tenslofte, als ik
het populair mag zeggerq het
'opperhoofd' in Nederland.

Zijn inleiding ervaar ik als
sprankelend, hij'bespeelt'
ons toehoorders bijzonder
knap. Zeker het begin maalrt
indruk op mij. Gaandeweg
ervaar ik vragen waar Nico
geen antwoord op geeft.
Vragen waar ik mee blijf
ziterL zonder ze goed te
kunnen formuleren. De ant-
woorden zal ik, voorzover
dere er zijrl zelfproberen te
zoe;ken. Hiervoor zal ik tijd
en geduld nodig hebben. De
inleiding van Carla raakt
mijn hart. Ik word getroffen
door haar'doorleeftlheid.'
Regelrnatig verwijst zij rrrzr
eigu ervaringen. tfuar direc-
te wijze van spreken bwalt
mij. Il< voel woorden die
vooral uit haar hart komeu.
Woorden die direct o,p de
praktijk zijn gericht.
"Seksualiteit is heel eenvou-
dig, als je maar niet ver-
krampt'. Een citaat dat
schittert in zijn eenvoud. Het
in pra@jk bre4gen zal voor
mij niet zo eervoudig zijn.



Op de themadag zou Carla
Verberk komen spreken. Ik
keek ernaar uit, want ik
ben bij haar een iaartrai-
ning tantra begonnen.

MARIANIIASLINGHUS

Ik moet bekennen dat mijn
partner dolenthousiast was

over tantra en dat dolgraag
witde gaan doen; met mii
"want tantra is bij uitstek
geschikt voor relaties", zei

hij. Ik had eerst zoiets van:
"Ik doe toch al aan zen" en

had ook al een andere groei-
groep gedaan en 'tantr4 dat
heeft alles met seksualiteit te

maken, kan ik dat wel aan?".

Ik ben het boek van Osho

gaan lezen over zijn tantra-
visie. Het was alsof ik een

zenboek las. Ik dronk het en

was zover. Praktische zaken

als geld en vrije dagen (er

zijn zes blokken van onge-

veer een week) losten zich
op. Nu doe ik dus sinds sep-

tember aan tantra en het is
heel anders dan zen. Alles
gebeurt open en bloot in de

groep. Confrontaties door
het groepsgebeuren z*lf.
"Hoor ik er wel bij?, waarom

val ik buiten de groep". Cri-
sissen, pijnlijke ernoties op-
geroepen door oefeningen.

Tantra en zerl
Iedereen is er getuige van,

maar is ook getuige hoe ie-

mand er weer uitkomt, hoe

Carla werkt met die perso-

nen, hoe ieders hart geopend

wordt om zo anderen te steu-

nen. Veel aanrakingen en

"huggen" fussendoor, veel

tolerantig ieder groeit in
eigen tempo. Respect voor
ieders proces en bewust-

wording. Niets moet, heb
jezelf lief. Het harde ego

eerder bejegenen met zacht-

heid en mededogen.

Er zijn veel oefeningen om

vitale levensenergie te erva-

ren. Waar manifesteert zich
deze en in welke vorm? Be-
langrijk om te Inrnnen genie-

ten van de overvloed en

veelkleurigheid van het le-
ven.

Dat is tantrq van wat ik er
zover van begrepen heb.

Toch zijn de eigenlijke pro-

cessen dezelftle als die ge-

beuren tijdens sesshin. Carla
zegt "als er ernoties zijn,
voel ze, wees er nieuwsgierig
naar, veroordeel niet door-
voel ze, leef ze niet uit
(woede, haat) maar eigen de

kracht toe die in hen schui-

len, dan komt de vitale ener-
gie terug.

In zen wordt gezegd: '\rees
66n met je emoties, zit ermee,

laat je lichaam en geest er
6dn mee worden. Dan ga je
door de poortloze poort
ervaar je je Boeddhanatuur.
Bij zen benje onderdeel van
de Sangha, ook zij confron-
teert, is getuge en geeft

macht aan haar lederq op een

minder directe manier welis-
waar. Alleen bij de meester

zelf laat je je zien, geefje je
bloot.
Ik zie tantra als een onder.
steuning voor zen en zen als

ondersteuning voor tantra. Ik
begrijp zen beter, neem het

iets minder streng, wat min-
der "moeten" door tantra. Ik
begrijp beto hoe mijn ego in
elkaar zit, mijn relatie tot
anderen, leer meer van me-
zelf te houden. Door mijn
ervaring n zaz.en ben ik
meer bereid iets aan te gaaq
weerstanden te doorbreken,

de waarheid te durrren zien.

Mijn proces van bewust-
wording (verlichting) gaat
door. Soms voel ik me heel

onzeker, onhandig, dan weer

heel sterk. Soms kan ik
glinrlachen om mijn zwakhe-

den, dan zie ik opeens mijn
kwaliteiten. Ik leef.
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FIELENEHUBERT VAI'I
BLUEI.IBT,RGH

Sensualiteiq seksualiteit,
erotiek en vooral spiritualiteit
bundelen in het begin mijn
lwen in een BIue-
lagoonen"aring. Ik ontdekte
en gaf mijn (nog) kinderlijke
lichaam op stranderq waar
golven ran nieuwsgierigheid
zich met

lusten. h de
periode daama groeide ik in
een soort James-Bondsex waar
onder het genot van tequila en

cocaihe, sex op bontjassen in
besneeuwde parl<eq op
marmeren vloeren, eigenlijk op
en in iedere denkbare plaats, ik
mijn intimiteitsgwoel verbond
aan de ander, waar erdases

groeiden en ik genieterd leerde

mij zonder angsM op€n te
stellen. AI gaande of liever
doende evolueerde ik naar een

belwing van het totaal in een

tantrasf@r, vmarin ik subtiel
leerde omgaan met mljzelf en

de ander, waar spanning,

Golr,*n van nieuws gierigheiJ
ontsparuring en een herkeruring

van heel zijrl o,pgingen in een

euforie die een afspiegeling
van het universum bleek. Daar
had ik in sublieme zin mijn
lerren mee kunnen vullen.
Maar... zonder woorde,n voegt
zen dit alle samen. Alle
ernoties, onzelfruchtigheid en

liefde bundelen zich, zoals je
Zelf zich bundelt met de ander

en je als een fluwelen bal
ronddraait en roerloos,
gewichtloos stuitert t€gen de

niet betaande grenzen van bet

zijn. Ik ontdekte dat 10.000

orgasmm die ene bevrediging
nooit overheffen.

Als je eenmaal die bevrediging
geproeftl hebq UeCrijp je
grin"sd dan zen je le€rt, dat
in de ware zins des woords, je
lieftle maakt met je kleren aan.

Je uitHeden is eclrt de weg van

de minste weersand. Zm is

wat betreft seks, en daar
hebben we het hierover, in
mijn og€q eigeolijk voor
polygame mensen die alledei

triviale angsten

doorzeten.

hebben

Tussen bulderend van het
lachen en bulderend van het
huilen klaarkomen ligt eeo heel

scala van orgasmen. Maar als
je na lrerlijktuimelen dmr het

universum e,n dit l€n
inderdaad ureq toch weer je
heel zijn moet inruilen voor het
bestaan op aardg kan je beter
lachend arriveren. Timing is

hier wel essentieel maar als je
iets leert tijdems zazen is het

wel timirg ... en geduld. Iets

waaroyer ik znlf weinig
besclrik eo al mijn mannelijke

kantar blijvm door mijn lijf
jager. Veel initiatid em

daadkracht ziln mij niet
vreernd, wel de afwachtende

wouwelijke kanten. Alhoeurcl

ik reuze plezier he,b op miin
lqxsen en soms ook emaast itr
het probeffir" voelt het nog
steeds of ik het leven hier en

nu rooftij laat glippen als ik
niet borren op alle mooie

momenten spring.
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M]CIDLOLTIETEN

Ooit een sequoiaboom ge-
zien? Misschien als u wel
eens in Californi€ bent ge-

weest. Daar schijnen or een

heleboel te staan in Sequoia
National Park. Ben ik nooit
geweest. De 'enige sequoia

die ik ooit gezien heb staat in
NormandiE. Bij een oud
chateau in de buurt van Ca-
mernbert. Je kunt hem niet
missen. Ik schat dat hij ca,

45 meter hoog is. De diame-
ter van de stam aafl de basis
zal oqgeveer vier meter zijn.
Het is de grootste boom die

ik ooit heb gezien. Een reus.

De boom der bomen.

Op ooghoogte is tegen de

stam e€0 Heine roodgeverftle '
boeddhistische schrijn ge-
plaatst. Het is eeu Hein
kastje met een open voorkant
waarh wat rituele voonuer-
pen zijn geplaatst. Er onder
hangen wat oranje lappen.
De schrijn staat op paal[ies
en leunt tegen de boom. De-
ge,nen die de schrijn hebben
geplaatst wilden kenneliik
geen spijkers in de boom
slaan. Schrijn en boom zifien
niet aan elkaar . vast maar
staan ook niet los van elkaar.
De aanwezigheid van de

schrijn is misschien weernd
maar niet onlogisch. In h*
chateau is een Tibetaans
Boeddhistisch studiecentrum
en een klooster gwestigd en

mijn zenlerares, Genno Sen-

Ttirr.berrrI
sei, houdt er iedere zomer
een maandlange sesshin.

Het chateau is een beziens-

waardigheid, evenals de

stupa die de Tibeanen heb-

ben laten bouwen op het

terrein. Die kan je ook niet
over het hooftl zien. Als je,

komende uit het noorden,

langs het stadje Vimoutiers
naar het chateau rijdt, zie je
hem in de verts tqgen de

heuvel staan. Een blinkeod

wit met gouden stupa midden

in een zeer Frans landschap,'
orngeven met gebedsvlaggen

in alle kleuren van de regen-

boog. Onvergetelijk.
In een metershoge nis in de

koepel van de stupa zit een

enonne, goud geverftle

Boeddha. Zijn uitzictt van
daarboven over de heuvels

moet prachtig zijn, maar hij
kijkt onbeweeglijk en diep in
meditatie omlaag. Ogen

neergeslagen. De hele sfeer
rond het chateau is een heel

weemd, verslavend mengsel
van Frankrijlq Tibet, zerq

sesshin en valantie. Medita-
tie wordt afgewisseld met
zitten bii een wur{e of kof-
fie in het cafii op de markt
van Vimoutiers.
We mediteren normaal in de

ruime zaal onder de stupa.
Kinhin, de loopmeditatie,
vindt meestal buiten plaats

en tijde,ns de eerste kinhin in
de ochtend als de nwel nog
tussen de f,anvels hangt, l€n
ik mijn ogen niet neergesla-
gen houden. Mijn jqriki,
concentratiwermogen, is nog
niet gelilk aan die van het
Boeddhabeeld tin het laad-
schap is te mooi.
Tijdens de laatste ziperiode
's avonds zitten we vaak in
het gras op de hzuvel achtor
de stupa. De ondergaando
zon kleurt de sequoia, die
overal boveruit steekt,

ora4ie, daama rood. Er vlie-
gen veel zwaluwen rond en
daar op die heuvel zie ik ze

voor het eerst van mija le-
ven. Zwaluwen zoals ze zijn.
's Middags zitten we met de
kindere,n voor de te,ut. Een
paar meter verderop zit Sen-
sei op hat grasveld. Ze geeft
daisan in de schaduw van de

sequoia. En ik zie de boom
en Sensei en de leerling
naast elkaar. De 6en in de

weldadige schaduw van de

ander. Sequoi4 Sensei, leer-
lng, za zljn zichzelf en niets
anders. Bomen der bomen.
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In de Nieuwe Kerk op de
Dam in Amsterdam wordt
op dit moment een bijzon-
dere tentoonstelling gehou-

den. Een groot aantal
kunstschatten uit Thai-
Iand"...brengen bezoekers
in contact met de fascine-
rende boeddhistische cul-
tus" aldus de aankondi-
ging. De Lotusvijver ging
op onderzoek uit.

MICIDL OLTI#TEN

T-J r hangt een bijzonde-
H r" sfeer in de Nieuwe
IJKe.1 in Amsterdam.
Honderden kleine, grote en

soms gigantische Boeddha-
beelden staatr daar tentoon-
gesteld temidden van de
christelijke kunstschatten
van de Nieuwe Kerk. Die
confrontatie levert een

wonderlijk geheel op, vol
contrast maar tegelijke:tijd
ook heel harmonieus.
De tentoonstelling "De
Boeddha's van Siam. is

schitterend ingericht,
waarbij allerlei aspecten uit
de Thaise/Siamese cultuur
zljn gecombineerd. Het
Boeddhisme in Thailand is

wel heel rijkelijk voorzien
van Hindoeistische elemen-
ten, wat ook in veel van het
tentoongestelde terug is te
vinden. Daardoor worden
in de tentoorutelling de

Hindoeistische wortels van
het Boeddhisme ook heel
duidelijk zichtbaar en ook
hierin zit een harmonisch
contrast.
En er zijn nog meer har-
monieuze contrasten. In het
ingerichte auditorium wordt
een doorlopende diapresen-

De BoeJJha's .,an Sirr,
tatie getoond over de ten-
toonstelling waar doorheen
een korte geschiedenis van

Siam (Thailand) is gewe-

ven. Terwijl ik naar een dia
van een Boeddha kijk zit ik
met mijn rug naar het weel-
derige graftnonument van
Michiel de Ruijter, die ge-

kleed in een marmeren har-
nas en omringt met manne-
ren kanonnen dramatisch
dood Iigt te wezen. Zo zag

men hier toen de roem van
helden. Om wille van de

verdiensten voor het vader-
land moet de held wel God-
delijke Goedkeuring hebben
verkregen en dus mogen
zijn overblij fselen rusten in
de kerk. De gouden ooster-

se Boeddha op het scherm

kijkt vreedzaam naar de

marmeren westerse krijgs-
heer, maar even verderop in
de presentatie blijken de

boeddhistische heersers van
Siam zeer regelmatig ge-

bruik gemaakt te hebben

van de wapenen.

Voor wie contrasten en

harmonie wil zien tussen,

maar ook binnen, de ver-
schillende religieuze en

spirituele tradities die in de

nieuwe kerk te zien zijn, is
de tentoonstelling een bij-
zondere ervaring. En ook
degene die wat meer wil
weten van de religieuze en

culturele aspecten van de

Thaise samenleving komt
ruimschoots aan zijn of
haar trekken.
De tentoonstelling is qua

vormgeving schitterend
rnaar qua opbouw soms

misschien wat brokkelig
van samenhang. Hier en

daar zitten overigens
merkwaardige tegenstrij-
digheden in de toelichtende
teksten maar een zenboed-

dhist wordt daar niet echt

door gehinderd. Het zijn
details die ruimschoots
worden gecompenseerd

door de voelbare liefde
waannee de samenstellers te

werk zijn gegaan. Bij de

ingang staat bljvoorbeeld
een mand met kleine bloe-

men die de bezoekers aan

de voeten van deze of gene

Boeddha lennen leggen.

Een liefdevol gebaar van de

zijde van de samenstellers
dat de bezoekers weer in
staat stelt ook zelf zo'n
gebaar te maken.



Germo Sensei heeft eind vo-
rig jaar een bezoek gebracht
aan de wouwengroep van de
ttHaagse Sangha".

MARIAN IIASLINGHI]IS

Een ruimte in Wassenaar, een

grote huiskamer beschikbaar
gesteld door een wi€ndin van
Heleng vol met wouwen,
wachtend op Genno Sensei. Er
waren ook wouwen bij die nog
niet zoveel van zen afwisten en
nu een wouwelijke zenmeester

ontnoeten. Hoe ziet zo iemand
eruit? Hoe gedraagt za Ach?
Ze kwam in ieder geval te laa!
dat was duidelijk.
Ik voelde me relaxed, ondanks
dat het anders verliep dan
oorspronkelijk bedoeld was

Vrouwen onJer elleaar
door Kees. Hij had Senser

gewaagd een avond te komen
om keruris te maken met de

Haagse vrouwengroep van
zen. Dat leek haar een goed

idee. Het enige wat hij en Sen-
sei nog niet wisten was dat de
wouwengroep uit elkaar aan 't
vallen was. Ik heb toch samen

met Helene de avond georga-

niseerd. Hier was een unieke

kans om met alleen vrouwen
een informele avond door te
brengen met een zeomeester.

Vrouwen onder elkaar, toch
anders, meer ontspannen. In
alwachting van Sersei vertelde
ik wat ik van haar etr van zen
wist. Dit tot ze bimenlailarL
rustig bedaard met excuses

voor haar late komst. Ze

kwam bii ons op de grond
zitter E€rst een lcwartiertje
zazen, dat braiht rust en inspi-
ratie. Er vrrcrden vele vragen
gesteld. Sensei beantroordde
ze onvermoeibaar en vertelde
ook uitvoerig over de langq
niet gemakkelijke tijd die ze
als enige wouw tussen al die
mannelijke zensfirdenfe,n en
zenmeestc$ had doorgebracht.
Het waren vooral haar warrn-
te, kalmte en zachtheid die
door alles heen straalden. Zo-
als iemand concludeerdei 'TIet
was ook goed geweest als ze
helemaal niks had gezegd".

Ilaar aanwezigheid was ge-
noeg. Ik ben Sensei dankbaar
voor deze fijne avond.
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HELENPELDER

De tweede zitperiode van
een sesshindag is er altijd
eentje om naar uit te kijken.
Na de eerste zit volgt dan
doorgaans niet de gebrui-
kelijke kinhin maar houdt
Genpo Sensei de "Dharma
talk". De groep sluit zich
om Sensei heen, de jisha
(de hofdame of hoftreer van
Sensei) brengt hem iets te
drinken en de jikido staat

driemaal op de gong om de
"Gatha on opening the Su-
tra" aan te kondigen. Een
tekst die je helpt herinneren
aan het bijzondere van het
feit dat je nu, op dit mo-
ment dE Dharma aanhoort.

Wat ik zo fascinerend aan

een dharma tatk vind, is dat
ik alt|d weer het gevoel

krijg juist dat te horen wat
ik op dat moment nodig
heb, en dat heel veel nien-
sen die ik dat vertelde,
zeiden dat ze hetzelfde
voelen.
Er mogen ook vragen ge-

steld worden en ook dat is
een leerzaam gebeuren.
Toen er bU mij een vrrag
naar boven kwam, heb ik

G"r"lJ rnet Dh"*t,
eerst mijn hartkloppingen
moeten overwinnen en tien
keer moeten stikken. Met
een gevoel van "als ik het
nu niet doe loop ik de rest
van de dag met een kater"
heb ik tenslotte mijn vraag
gesteld. Het heldere, gewo-
ne en tegelijk bijzondere
antwoord en het gevoel dat
ik had veel dichter bij Sen-

sei te zijn gekomen door
vraag en antwoord hielpen
me om ook bij een volgen-
de vraag toch weer mijn
mond open te doen.
Als Sensei zij stok pakt en
een kleine buiging in

gassho maak1, die door
iedereen wordt beantwoord,
volgen nog de vier geloften
en drie volledige buigingen.
Volgezogen met Dhanna en

met speldepri$es in mijn
ego, die de rest van de dag
nog ,tot overpeinzingen
zullen leiden, ga ik door de

galerij naar de deur van de
eetzaal om ook de fysieke
mens te vullen. 's Middags
wordt er warm gegeten en
als je na de maaltijd je bord
naar de keuken gebracht

hebt en je zit niet in een of
andere afivas- of schoon-
maakptoeg, heb je ongeveer
drie uur pauze. Ik vraag me

wel eens af wat de anderen
doen in die tijd, want het is
dan erg stil. Soms zie je
iemand die gaat wandelen,
of zit iemand in de koff,re-
kamer te lezen, Waar-
schijnlijk ben ik niet de

enige die zich, geestelijk en

lichamelijk gevuld, te rus-
ten legt op hgt o zo comfor-
tabele bed.
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Noorderhagen 25 (053-4323102) Den Haag: wo 2l-23 u; vr
9.30- l2 u, Kees van de Bunt, Frankenslag 342 (070-

3504601) Hoorn: maen di 20-22 u, Dirk Beemster (0229-

217855) Leiden: wo 20-22.15 u, Jos Luyben, Charlotte de
Bourbonhof I I (071-5220352) Nijmegen: wo 17.30-19 u,

Henk Hesselman (024-3212843\, do 19.30-21.30 u,

Dagkapel Dominicuskerk, Frans Kampshoff (024-358 I 507);
Rotterdam: ma 18.30-20 u / 20. 15-22. l5 u, Nico Tydeman
en Gretha Aerts; inl. Fransje Bonebakker (0186-601366).

Kanzeon Zen Centrum (adres: zie Kanzeon-secretariaat)

O.l.v. Nico Tydeman, Gretha Aerts, Meinderl v.d. Heuvel
. Ochtend-zazen: ma t/m vr 8-9 u (graris).
. Avond-zazen: dinsdag en donderd ag (2O-22 \t).

Sessgin o.l.v, Genp0 Sensei en Gennb Sensei:

13 jan /m 9 februari in Hollum (Ameland). Of: l3 t/m 2l jan,

23 t/m 30jan en I t/m 9 feb. Inlichtingen: Stefan Coppens
(073427009) of Meindert v.d. Heuvel (020-6269505).
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"I)esires ilre
o,inexhilustible
I vow to put

iln end to
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