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wo*$opren(ei

Seusei

in DenHaag

ln juni komt Anton Tenkei Sensei naar Nederland voor een sesshin (zie
Waar T.itten ee). Tevens zal hij, inmiddels traditioneel, een workshop houden in de Vrije school Wonnebald, Mozartlaan 189, in Den Haag. Deze
workshop zal plaatsvinden op 20 juni.
Voor meer informatie: Kees van de Bunt, 8! 070-350 4601.*

7*nuiteenWtie
"Uw gelaatstrekken ontspannen, de huid wordt weer soepel en zacht
Dit is geen regel uit het loflied
op zazen maar komt uit de advertentiecampagne van Lanc6me voor
hun nieuwste produkt: Hydra Zen. *
en behoudt haar jeugdige uitstraling."

t

v,slorls ol E4st
Oosterse filosofie wordt big business. Zelfs

V&D

doet er aan mee:

van6 tlm 24 april worden de Visions of East dagen gehouden. Een
pima gelegenheid om die anders onbetaalbare oosterse snuisterijen
aan te schaffen tegen relatief zeer lage prijzen. *

Nieurue bogkenrubiek
Vanaf het volgende nummer zal de Lotusvijver een boekenrubriek
bevatten. Schrijf je eigen recensie over je favoriete bcek en laat je
medelezcrs mede genieten.

*

MeDeDogeu
Het volgende nurlmer van de Lotusvijver heeft als thema mededogen.
Wat zegt dat jou? Hoe belangrijk is het voor je zitpraktijk en bestaat
er een verband. We horen het graag. *

Waar zittnn

ze?

21 mei -25 mei

lljuni - 18juni

korte sesshin
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Iw d"erlrudrvvaruTali/
Mevw.t (rwTil)efr, dRR* 2
In de vorige aflevering van dit
verhaal is Menno in Tibet aangekomen. IIij raakt onder de indruk
van de Tibetaanse cultuur en de
Chinese overheersing.

MerwoSraenrxr

/ llengs durf ik steeds ver1f.l a., van huis te gaan. Mak
I lbrit"n de stad liggen twee
Gelugpa-complexen, eens de
grootste kloosters ter wereld met
bijna tienduizend bewoners elk,
nu beperkt in het aantal monniken
dat wordt toelaten. Ik fiets erheen,

betaal het beetje entreegeld

en

help de monniken met het maken
van een entreebord in het Engels.
Het complex bestaat uit individuele woningen en tempels, door
nauwe toegangswegen bereikbaar. Het sneeuwt een beetje en

ik voorbij loop stuift een hond
weg. In het ene vertrek houden
als

monniken discussies, ergens anders citeren ze een tekst. Ik word
uitgenodigd voor de thee, drink
een kopje van het spul, moet even

aan de srnaak wennen en ga dan
weer tenrg.

De volgende .lag zie ik de Potala,
het gebouw dat tijdens de volksopstand tegen de Chinese invasie
in het middelpunt van de gevechten stond en waar na afloop waarschijnlijk tienduizenden lijken de

straten bedeklen, maar dat zelf
wijwel ongedeerd bleef. Het gebouw dat de vernietigingen van de
culturele revolutie doorstond,
naar rrren zegt omdat Zhou Enlai
zijn troepen gebood het gebouw te
beschermen. Dezelfde persoon
wiens dood in China aanleiding
was tot stille protesten in de vorm

Boterthee? Yak!
van bloemleggingen bij zijn graf,
de vervolging van de Bende van

Vier en de eerste hervormingsgolf.
Het massieve paleis,

dat meer
dan duizend kamers en tweehonderdduizend beelden heeft,
rijst hoog boven Lhasa uit en
was het oude regeringsgebouw
en paleis van de Dalai Lama. Nu
is het een soort museum waar
monniken me rondleiden en
videocamera's de boel in de gaten houden. Hier is het werkelijk
schitterend, vol met religieuze
voorwerpen. Hier staan de stupa's van de vijfde tot en met
dertiende Dalai Lama. De grote
vijfde Dalai Lama, onder wiens
bewind de bouw heeft plaatsdgevonden, de dertiende die het land
wilde moderniseren en waarschuwde voor het gevaar uit het

Noorden, en de tussenliggende
Dalai Lama's waarvan de meeste
woegtijdig aan hun einde kwamen door intriges van

is erende sektes en tijdelijke
waarnelErs.
Dit weemde paleis is zo rijk en
volledig, dat ik me ontsteld en
geraakr voel als ik er doorheen
loop en me later met een rilsja
naar mijn guesthouse laat rijden.

rival

lk laat me afzetten bij Sami en
kijk de verzameling mensen rond.
reizigersgemeenschap is in
april klein genoeg om de meeste
mensen van gezicht te herkennen.
Er zijn een aantal studenten die
hier overwinterd hebben en de
eerste reizigers komen terug met
hun reisverhalen. Vaak komt de

De

Ganden-Samyatocht ter sprake.
's Zomers is dat een redelijk makkelijke tocht, ruar nu een crime.
Reizigers komen vroegtijdig terug
met verhalen over sneeuw en ijse-

lijke kou. Mensen lopen 66n of
twee dagen, krijgen hoogteziekte,
bewiezingsverschijnselen of worden teruggedreven door berichten
van nonuden die vertellen dat de

Lcntc

sneeuw een bergpas verderop tot

je middel komt. Zelfs een Oostenrijkse jongen die van Kathmandu
de vij ftienhonderd kilometer naar
Lhasa hecft gefietst komt woeg-

tijdig terug van de tocht.
Als ik een advertentie zie hangen
van ene Tali, die iemand zoekt om
de tocht te rnaken, is mijn interesse gewekl maar mijn skepsis
tegelijkertijd groot.
Als ik met Jos langs een guesthouse slenter, waag ik of hij weet
wie Tali is. 'Volgens mij komt ze
net aanlopen' zegt hij en wijst
naar een jongere wouw. Ze heeft
bruin haar en bruine ogen en ziet
er jong en stevig uit. Op het moment dat ze passeert spreek ik
haar bijna ongewild aan, 'Ben jij
Tali' vraag ik. 'Ja,' antwmrdt ze.
Ik probeer te zien wie ik tegenover
me heb. Iemand die zeHstandig en

sterk overkomt, te sterk? Waarschijnlijk is zij Isra6lisch. 'Ga jU
naar Ganden?l waag ik. 'Ja, wil je
meegaan?' antwoordt ze. 'Ik
hoorde dat de sneeuw er zo hoog
komt' zeg ik, met mijn handen
naar mijn borst wijzend 'maar als
je een andere trektocht wilt maken, ga ik graag mee'. Hoe graag
ik mk met deze wouw door de
bergen wil lopen, deze trek is me
te zwaar. 'Ik zal het onthouden,'
zeg! ze: 'tot nog toe hebben er vijf

We reizen en ervruen het Tibet
van plattelandsweggetjes, boerderijen en dorpjes.

Daarop gaan ook wij voor een
dag met de pelgrimsbus naar
Ganden, zij het niet voor een
trektocht lruiu voor het complex
zelf. Het gigantische complex ligt
op 4.300 meter hoogte en strekt
zich uitover de berghelling. De
bovenste gebouwen staan op de

1
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zijn zij helemaal buiten gezichtsveld. Het oude Ganden is opgeblazen met enkele staven dynamiet.
In de jaren zeventig bereikten hiervan de uiterst deprimerende foto's
dc westerse wereld. Foto's van
eindeloze rurnen, zich honderden

de

meters uitstrekkend, het produkt
van een langdurige razemij, die in
de naam van het socialisme alles
uitroeide dat met traditie en religie
te maken had; een door God verla-

gigantische vallei rnet zijn rivicr-

ten hoop rumes achterlatend even-

delta, naar mij

als anderhalf miljoen

richel zelf en kijken over

onbekende

bergtoppen.

Net als de

doodge-

hongerde en doodgemartelde men-

Gelugpa-complexen

rond Lhasa is hier een mengsel
van tempels en woningen. Met
Jos dwaal ik rond door de steegjes en straten. Een monnik roept
ons na, maakt een gebaar van
eten. 'No thank you,' roepen we
hem lachend toe. We hebben weideze
plaats zien.

nig tijd en willen liever

Majestueus herrijst het nieuwe
Ganden boven het oude uit. Aan
sommige gebouwen wordt nog
gewerkt, andere tempels staan

sen.

Niettemin is het nieuwe Ganden
opgebouwd met behulp van Chinees geld. Het aantal monniken is
beperkt tot minder dan honderd en
er zijn recentelijk conflicten geweest, waarbij een politieman omkwam en de betrokken monniken
hun pijen moesten afleggen. Zij
hadden niet akkoord willen gaan
met de verwijdering van de afbeeldingen van de Dalai Lama.
Met Jos loop ik over de rondweg
om Ganden heen, langs gebeds-

mensen gereageerd' .
Samen met Jos lopen we naar een

restaurant. Ik voel me tot deze
vrouw aangetrokken maar weet
niet goed raad met de situatie. Ze
geeft de indruk dat ze samen met
mij door de bergen wil trekken.
Onder al haar flinkheid zie ik liefde. Ik probeer haar te zeggen dat
ik dolgraag met haar om wil gaan,
maar dat ik niet klaar ben en de
Ganden-tocht niet aan kan.

met daken van bladgoud schitte-

in de zon. Gebeden en
meditaties geven de plaats inrend

De volgende dag vertrek ik samen
met Jos naar Samya, 66n van de
antieke Tibetaanse kloosters, gespaard gebleven voor de verwoestingen van de culturele revolutie.

houd.

Ruihes vormen de restanten van
het oude Ganden, waar noodzakelijk opzijgeschoven, maar nooit

vlaggetjes, heilige stenen en voorwerpen waarvan we niet weten
wat voor functie ze hebben. Een

groep Tibetanen loopt voor ons
uit, ze wrijven hun ruggen tegen

de stenen, lopen cirkels om
andere en zeggen gebeden.

een

In

een restaurant nuttigen we
thee en vermicellisoep. We laten
ons bekijken door nieuwsgierige
ogen en kijken terug, zien de bedelende hondcn en spelende kinderen.

Tali houdt niet van boterthee; ze
vindt het afgrij selijk.
'Je moet toch echt leren het te
drinken, iets dat zo specifiek is
voor deze cultuur mag je niet
verwaarlozen' zeg ik. Dat is om
een reactie los te kijgen, niet
omdat dat ik het meen. 'Ik doe
veel om Ilrensen tegemoet te korrrcn' zegJ. ze,'maar er zijn grenzen, boterthee drinken valt er niet
onder. Als ik het goedje alleen al
ruik laijg ik kotsneigingen.' 'Ach
zo erg kan het toch niet zijn, je
moet de porties langzaam opvoe-

ren;

eerst 66n slokje, de

volgende dag twee slokjes en de
dag erop een kopje' zeg ik. Het
lukt mij meestal om een kopje of
twee van het spul weg te werken.
Reizigers hebben zich er over ver-

wonderd; de vettige massa laat
een ietwat weemde smaak na en
het heeft een nawerking op de
ingewanden zodat er af en toe
oprispingen naar boven komen.
'Als het nou nog verse boter is
die ze erin stoppen' oppert Tali.

Ze begint met een gewaagde
rnnoeuvre. Beetje bij beetje giet
ze de thee weg, zodat een steeds

grotere natte plek de aarde
kleurt. Gefascineerd en een
beetje sceptisch kijk ik toe.
De twee nonnen zijn met elkaar
in gesprek E6n van hen is met
ons opgelopen, de ander zijn we
hier tegengekomen. Zij spreken
nauwelijks Engels, communicatie is beperkt. E6n van hen zorgt
voor het !'uur waar een enorfile
pot thee opstaat. Achter haar

liggen enorme stapels

hout.
menze
meer
verwacht
Blijkbaar
sen. Naar

ik

aanneem de nonnen

die we eerder hoog op de bergwand zagen en waarvan 66n een
tijgerkreet liet horen toen ze ons
voorbii zagen komen.

Ik

heb de helft van mijn thee

opgedronken, maar maak er geen
haastwerk van. Af en toe kijkt de
non onze kant op terwijl ze met
een open gezicht naar ons lacht.
'Hwft ze het door' waag ik me

af, de natte plek is zo duidelijk
zichtbaar. Ze staat op looPt naar
het wur, pakt de ketel en looPt
naar Tali. 'No thank you' Probeert Tali, terwijl ze haar hand
boven het kopje houdt. Maar de
non schenkt gewoon door, zodat
Tali haar hand wel weg moet
halen. Als ze ook mij inschenkt
dank ik de non hartelijk
Nog e6n keer kijk ik om ons heen.
Deze plaats is vreedzaam; er
stroornt een rivide en er is be-

groeiing op de berghellingen.
'Zullen we zo rnaar verder gaan,'
stel ik voor. 'la,' zegl Tali zodat
we weer opstaan en onze rug-

zakken pakken. We laten het
meeste van onze thee staan en
nenen afscheid van de nonnen.

*

(wordt vervolgd)
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Eerwn4gfr dorl,ewta
De Lorusvijver spiegelt de lentezon en de redactie kon g,een enkele tekst vinden of bedenken die
dieper de eenheid met de lente uitdrukt dan deze prachtige koan uit de Hekiganroku.

Mee*tw Cho*h"a, gaat wandt)pw
Koa'w
Op zekere dag ging meester Chosha uit wandelen. De hoofdmonnik wachtte op de terugkeer van
de meester bij de poort van het klooster. Toen de meester bij de poort aankwam woeg de
rnonnik: "Meester, waar bent u naar toe geweest"?
Chosha antwoordde: "Ik kom van een wandeling in de heuvels".
De hoofdmonnik lroeg: "Maar waar bent u dan geweest"?
Chosha antwoordde: "Al gaande volgde ik de geurige grassen en nu ben ik teruggekeerd door de
vallende bloesems na te lopen".
De hoofdmormik sprak: "Meester, u bent de lente zelf'.
Chosha antwoordde: 'Dat is beter dan de herfstdauw op de lotusbloemen."

S*dtoy wrnmPAfu.a.r:
"Ik

ben dankbaar voor dit antwoord."

S*chtvVery
De smetteloze wereld!
Wiens ogen worden niet geopend?
Eerst de geurige grassen volgen
En terugkeren door vallende bloesems na te lopen,
De slanke ooievaar op een tak in de kale boom,
Een gekke aap, krijsend op de eeuwenoude hoogten.
Oh, Chosha's eeuwigdurende betekenis!

de Lotusv[ivel

Kanzeon Sangha Nederland
Krayenhoffstraat 151, 1018 RG Amsterdami 7020-6276493
w e k e lij k s e zaze nb

Amsterdam

Den

Haag

ij e e nko m s te n

Tydeman 8:00-9:00 8:00-9:00 8:00-9:00 8:00-9:00
&93
20:00-22:00
20:00-22:00

Nico
020-627

I
I

8:00-9:00

020-68s 1983

Kees van de

E

Bunt 19:00-20:45
2l:O0-22:45

070-3504601

7:00-8:00

9:30-11:15

9:30-11:15
2l:OO-22:45

Nijmegen

Centen

Margreet
024-387 7345

E

20:OO-22:00

Jan Steehouder

E

024-6844225

Becmster 20:O0-22:00 6:30-8:30 6:30-8:00
E 0229-217855
20:00-22:00
20:00-22:30
Enschede Toon Fugers
E 074-243 4551
20:30-22:00
Apeldoom Christiaan Kruijff
E 055-54t7251
18:15-20:00
Rotterdam Bert Verwijs
G 078-631 7606 20:15-22:00
Hoom

Dirk

19:O0-21:15

6:30-8:30
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DqKt'olqrw e/w dR, nfr"rc/i/r*uru
Ecsenr Oostunsnom
r was eens een beekje met een lieflijk langzaam oplopende oever. Die oever was bedeht rnet gras en
ieder voorjaar bloeiden er, als de sneeuw begon te smelten, krokussen op het velde. Als de sneeuw
helemaal weg was en het een klein beetje waffner werd groeiden er narcissen.
Ook dit voorjaar groeiden er krokussen tussen de smeltende sn@uw. Onder de krokussen was er 66n die er
echt uitsprong. Deze was net iets mooier en net iets groter dan alle andere. De nredekrokussen bewonderden hun uitzonderlijke soortgenoot. Ook de weinige mensen die het plekje kenden en er ieder jaar genoten
van het veldje, bewonderden nu in het bijzonder die ene bloern
De krokus zelf genoot van de belangstelling en hij deed zijn best om er nog mooier uit te zien dan hij al
was,

Intussen gingen de dagen voorbij. De bijtjes en de andere insekten deden hun werk en de krokussen deden
hun best om zaad te produceren en om hun bolletjes te laten groeien Ze hadden daarbij geen aandacht
meer voor hun uiterlijke schoonheid.
De bijzonder hokus probeerde het moment van uiterlijke teneergang echter uit te stellen en besteedde alle
energie aan zijn verschijnhg. Het was wonderbaarlijk hoe weinig hij van zijn uiterlijke schoonheid had
verloren terwijl van de andere krokussen al niet veel meer herkenbaar was boven de grond dan wat groene
sprietjes.
Inmiddels waren de narcissen die ter plaatse groeiden in bloei geraakt. En helaas moet gezegd worden dat
in de volgende dagen niet alleen de kokus steeds meer van zijn schoonheid en frisheid verloor maar doordat hij nu tussen de narcissen stond viel het extra op dat zijn tijd toch eigenlijk voorbij was.
De narcissen stonden intussen te pronken op het veldje en ze iachten die ene, in hun ogen zielige krokus
stilletjes uit.
De krokus zelf hield zich steeds meer vast aan het feit dat hij zijn soortgenoten had overleefd. Hij was de
sterkste van a1lemaal. Hij behield zijn trots en ongenaakbaar hield hij zijn uitgedroogde lege bloem overeind.
E6n van de mensen die naar het veldje kwam om van de nieuwe bloemenpracht te genieten verffapte onachtzaam het restant van de eens zo mooie krokus.

*

de Lotusviiver'

Zul^dtvnotopowM
de trouwe Iezers van de

al meer dan we hadden ver-

Lotusviiver is het bezoek

wacht voor iemand die naam

,^n Diik

Beemster aan de

gemaakt heeft om tijdens

verscNllende zendo's in den lande
een vertrouwd verschij nsel. Van

sesshins nadrukkelijk om
stilte te verzoeken. Een heel
ontspannen sfeer, thee en

L*.
I /
Y

Niimegen tot Den flaag en van
Salt Lake City tot Ameland, geen

de verrichtingen in Dirks huiska-

koekjes. Dat fluisteren is natuurlijk om de buren uit te
kunnen laten slapen. Ik zoek
een plaatsje. In totaal liggen
er negen zafu's. De zendo is
geheel volgeboekt. Servers
zijn wij beiden en we mogen
dus zorgen voor het serveren

merzendo in Hoorn te beschouwen. De aanvangstijd van de zazenkai die hiervoor werd uitgekozen moest in ieder geval garantie

van de maaltijden. Om zes
uur begint de eerste zitperiode. De concenffatie loopt
steeds weg naar mijn werk.

zijn voor een uitgeslapen

Iedere keer onderbreek ik de
gedachte en probeer me op

meditatieplek is veilig voor de
scherpe pen van Dirk. De redactie
ran de Lotusvijver vond het tijd
worden om Dirk eens een koekje
van eigen deeg te laten proeven en
stelde zich tot taak eens kritisch

me-

ning..,

een belangrijker vraagstuk
concentreren. Even lukt
dat, maar dan zit ik al weer

te

JosvANDnxsx
et is half vier op een zaterdagochtend, een onchristelijke maar wel een heel erg
boeddhistische tijd om op te staan.
Om zes uur begint de ex,rste zazenkai in de zendo van Dirk Beemster.
Een half uur later zit ik in de auto

om Sjoerd op te halen en door te
rijden naar de Italiaanse Zeedijk in
Hoorn. Het is licht als we van Den
Haag richting Amsterdam rijden.
Na de Coentunnel echter, blijkt dit
het kunstlicht van het westland te

zijn

geweest;

in

Noord-Nederland

wordt het echt donker, zover het
donker kan worden in Nederland.

In mijn gedachten zie ik Dirks

on-

derkomen als een oud vissershuisje
op de dijk zoals ik die ken van lang
vervlogen vakanties langs de Nederlandse kust met mijn ouders. Een
vooroordeel naar even later blijkt.

Het is een klein rnaar zeker geen
oud huisje dat gemakkelijk te vinden is: het enige verlichte huis op
dit uur van de dag. Door het raam
zie ik wat zwartgeklede mensen bewegen. Dirk begroet ons met een
zachtc stem, maar hi_j praat en dat is

bij de bezigheden voor mijn
werk. Duidelijk te druk geweest de laatste weken. Ik
kom tot de conclusie: 'the
mind has a mind of its own'
en lach even in mezelf. De
hele verdere dag zal het voor
mij niet anders gaan dus
daarover hoef

ik verder niet

uit te wijden. "Adem stil":

Schijn een lichie op mii

zegt Dirk resoluut als 6€n van

de deelnemers iets teveel bijgeluiden produceert. Het is nu duidelijk
waar we zijn: Dirks zendo.

verdovend geluid geproduceerd.
Pascal uit Den Haag slaat op de
achterkant van de keukenkast die de

Tijdens de eerste drie perioden scheiding vormt tussen kamer en
daagt de dageraad. Een paar woege keuken. Vermeld moet wel even
vogels komen voorbij. Ik vang flar- worden dat vier van de acht gasten
den op: "Hoe bedoel je: wij zijn de uit Den }fuag komen. Heeft Dirk een
walkman vergeten. Jij bent je walkman vergeten. Je bent oud genoeg
om zelf daar aan te denken." Duidelijk een moeder die met het verkeerde been uit bed is gestapt of
een slechte start heeft gemaakt.
Na de drie perioden volgl het reci-

sterke aanhang in Den llaag? Klere,
wat een herrie geeft die kast. IIet is

schalen gezien maar nog niet

Na het gezang delen we de kommen

magukio. Toch

zo'n
wordt er een oor-

rond, gevolgd door de pap en

helder. Dirk sprak niet zacht voor
zijn buren. Om acht uur worden de
buren gewekt met de hartsoetra en
een magukio ter grootte van een

kast. Z€kff als ik later op de dag de
van
teren
de hartsoetra, Daarbij buren bijna letterlijk kan verstaan is
wordt in Japan op een houten trom- het mij helemaal duidelijk. Voor
mel in de vorm van een vis gesla- verlichting gaat het Dirk niet snel te
gen. Ik had wel een paar klank- ver.

t0
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tutti-frutti met kruidenthee. Gelukkig
is het niet nodig snel te eten, zoals

nog wel eens tijdens sesshins het
geval is. Dirk wacht rustig tot iedereen heeft gegeten waarna alles door
de servers weer wordt opgehaald. Alles verloopt soepel, wat me een beetje
verbaast in een zendo met een open
keuken.

De dag is uiterst goed voobereid, wat
ook blijkt als het tijd voor samu is.

Dirk heeft wat werk opgespaard zodat alle acht zitters wat te doen heb-

ben. Nerast de gebruikelijke klusjes
als de zendo opruimen en het altaar

verzorgen worden de ramen van
Dirks huisje gelapt en zijn overhem-

tijd om te praten
is er niet. A.[ snel zitten we weer op
ons kussentje; het schema is moordend. Aan het eind van de dag komen Sjoerd en ik op een totaal zes en
een half uur zitten. Dat is meer dan
den gestreken. Veel

we naar binnen. Zwijgend; wijzend
en soms zacht een enkel woord sprekend proberen we de juiste sfeer vast
tc houden. Wc zien een klaslokaaltje
uit het begin van deze eeuw, Ot en
Sien, oud speelgoed, de eerste radio

zult

rechtop zitten opdat uw arbeid u niet

oordeelvorming te testen duikt Dirk

en meer van dat moois.
tot last

'Gij

zt. Gij zult niet

dommelen
en slapen. Gij zult niet denken aan
hetgeen niet bij u is, noch aan hetgeen bij u was, noch aan hetgeen bU
u komen zal, want uw arhid waagt
u geheel en al." Het staat er echt: we
zijn nog steeds in het museum en
deze zazeninstructie hangt hier keu-

rig op een emaille bordje aan de
muur. Zen en Hoom hebben blijkbaar iets, al bijna een eeuw lang.
"Reglement voor het melken" staat
erboven maar wij spoeden ons weer
naar de zendo, aangespoord door
deze oer-Hol landse wijsheden.

Een strak geplande zazenkai zutder
dat het op enig moment druk wordt.
Duidelijk een dag voor de echte zitters. Evident is dat het in Hoorn niet
in eerste instantie om de gezelligheid
gaat al is die er door de rustige sfeer
en het kleine aantal mensen er zeker

Na de eerste zit in de middag zegt

wel.

dharmagesprek. Natuurlijk
neemt Dirk dc rol van de zenmeester
op zich en haalt zijn zelfgemaakte
dharmasta{e tevoorschijn, waarna
hij zich haast om te vertellen dat hij
hier eigenlijk niet toe bevoegd is.
Tijdens het inschrijven had Dirk de
deelnemers verzocht hun ego thuis te
laten en tja, als je dan al thuis bent

wordt dat natuurlijk moeilijk. We
deelden wat ervaringen uit, de broer
van Dirk komt aangewandeld en
komt er gezellig bijzitten en we keuvelen wat verder over dat verdraaide
ego.

een museumjaarkaart hebben gaan

in, loopt over

een

ga'lerij en een ander trappenhuis weer
naar beneden, een gang door. In mezelf lach ik teweden alsof ik hem

door heb. Ja, en daarbij heb

ik

na-

tuurlijk ook een oordeel geveld. Achter mij hoor ik wat gemor. Het werkt
dus, als er tenminste een bedoeling
achter zil. Na nog eens vijf h tien
minuten komen we nat terug. Jassen
worden in de schuur uitgestald over
fietsen en dergelijke.

We zitten weer en drogen langzaam
op. Buiten komen geluiden uit het
stadje. De buren over de trap en geschuifel van stoelen. M'n ogen dwa-

regent
zacht als we buiten staan te wachten

len af naar de kaars naast de boeddha
en ik staar even in de vlam. Ook daar

op onze grote roerganger. Als hij
naar buiten komt zet hij er gelijk
flink de pas in. Ik volg hem als
eerste. Nog maar net de straat uit

zit

gaat het harder regenen miulr, n&tr

thee. Iets tegen tienen vertrekken we.
We zijn Hoorn nog niet uit of Sjoerd
ziet een McDonalds en wil het liefst

van zijn voorgenomen route af te
wijken. Niet lang daarna lopen we
langs dc jachthaven hct groen in,
wat even Iater een strekdam

blijkl te

zijn. Dirk loopt stief door en ik volg
hem op de voet. Even ben ik benieuwd of de rest net zo volgt op dit
spel van volg de leider. En wat zou-

den die paar
hondenuitlaters van dit
schouwspel

maken? Het
doel blijkt de
lichtbaak aan
het einde van
de dam te zijn.

Na de middagmaaltijd hebben we een
langere pauze. Sjoerd en ik gaan naar
buiten, maar ook daar blijven we zeer
stilletjes. Dirks sesshin-sfcer kleeft
aan ons. Wat moet je doen in zo'n
pauze? Net op pad zien we het Museum van de 20e eeuw en aangezien
het guur en nat weer is en we beiden

een trappenhuis

Dirk "Kinhin buiten". Het

later blijkt, weerhoudt dit Dirk niet

nele

begin al aardig nat te worden.
Gelukkig heb ik een goede waterdichte jas maar sommige anderen
hebben toch echt minder op dit weer
afgestemde kleren aan. Terug bij de
.iachthaven blijkt het niet de helft van
de tocht te zijn. Alsof het lijkt ons op

een normale dag tijdens een sesshin.

Om I I :00 is het tijd voor het traditio-

ik

Deze wordt
gerond,
waarna bli.ikt
dat hct bataljon sterk uit elkaar is getrokken. Met geluk

zijn we nu op
de helft want
l1

geen antwoord waarna ik weer
voor me kiik. Het wordt alweer donker. Na het einde van deze eerste
zazenka bij Dirk krijgen we nog wat

een vegetarische burger halen. Ik
denk mijn mrdeel en rij door, Ik wil
na deze lange vermoeiende Dirkiaanse dag wel naar huis.

Een mooie dag, maar eerlijk gezegd
mag een uurtje later beginnen wat

mij

betreft ook wel. *
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