
Open Vraag? 
 

Wakkere Weg – Dit! 
 

 
 

Wat is zen? Wat is zenmeditatie?  
Misschien is het goed eerst maar eens 10 minuten eenvoudig te gaan zitten  

en te zien wat er dan gebeurt.  
Zolang je lijf en adem er zijn kun je met deze praktijk beginnen.  

Doe het maar! 
 

Het verwonderlijke en bewonderenswaardige is dat mensen dit feitelijk kunnen doen  
en ook daadwerkelijk doen, uit vrije wil. 

Er is werkelijk niet meer voor nodig dan onze ademende lijven  
om stille zenmeditatie in praktijk te brengen. 

En wat gebeurt er dan? 
Ik doe een poging daar in woorden iets over uit te drukken en te verhelderen. 

Niet dé waarheid over zen en zenmeditatie, 
maar mijn tussentijdse rapportage om zo te zeggen. 
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Het belangrijkste is misschien wel dát we samen in stilte kunnen zitten en lopen, 
dát we dit feitelijk doen, 

en dat we niet al een definitie of omlijnd antwoord nodig hebben op de vragen  
wat zen en zenmeditatie zijn. 

Wat er gebeurt wanneer we in stilte gaan zitten en lopen is  
dat we hier en nu volledig middenin dit leven aanwezig zijn. 

Met lijf en leden, ademend. 



Misschien niet eens gewaar van lijf en adem,  
maar misschien volop in beslag genomen door gedachten, emoties,  

misschien wel door vragen als: ja, maar wat is nu zen?  
Wat moet ik doen? Waar is dit goed voor? 

De realiteit is dat je hier en nu aanwezig bent, zelfs als je verwarring daarover bespeurt. 
 

Het kan niet anders, leven is hiernu, 
maar er kan wel groot verschil zijn in de verdeeldheid/onverdeeldheid, 

troebelheid/helderheid, onvrede/vrede,   
onwakkerheid/wakkerheid waarmee je middenin dit leven aanwezig bent. 

 
In zen is de aanduiding van iemand die wakker is en handelt een ‘buddha’  

en van iemand die niet wakker is of handelt een ‘lijdende mens’.  
Er is een historische mens geweest die de Buddha wordt genoemd  
en die een inspirerende referentie voor onze beoefening kan zijn,  

maar in zen gaat het niet om deze historische Buddha;  
het gaat om het realiseren van jóuw buddhaschap,  

van jouw helderheid, wakkerheid, mededogen en wijsheid.  
Je hoeft daarvoor geen ‘boeddhist’ te zijn of ‘zenadept’;  

deze beoefening staat open voor iedereen van welke gezindte dan ook,  
het is een universele praktijk. 

 
 
 

 
 
 
 

Zengroep ‘Oshida’ bijvoorbeeld draagt de naam van de Japanner Vincent Shigeto Oshida. 
Dat drukt naar mijn idee niet uit dat deze zengroep de leer van een zekere Oshida wil 

verkondigen en navolgen,  



maar dat er gelegenheid geboden wordt om samen een universele praktijk te beoefenen. 
Vincent Shigeto Oshida was Dominicaan én zenbeoefenaar  

en vooral: aan welke naamgeving ook voorbij. 
 

In dit verband kan er verwarring ontstaan over het beeld dat je vaak in een 
zenmeditatieruimte aantreft. 

Vraagt dat niet respect en aandacht voor Dé Buddha? 
Opnieuw:  het beeld in de zendo verwijst naar je eigen en onze gezamenlijke beoefening. 

Het is geen object om te vereren of zoiets. 
We zijn hier om te beoefenen als wakkere mensen, dat is wat een buddha is! 
Dood de buddha als die tussen jou en onverdeelde beoefening in gaat staan! 

Dat beeld is dus niet noodzakelijk, het hoeft er niet te staan; 
anderzijds is het een concrete, visuele aansporing voor de beoefening 
en kan dat helpen om eigen verstrooidheid of moeheid te doorbreken. 

Net als met de andere ‘rituele’ vormgevingen in een zenmeditatieruimte geldt hier: 
het kan ook anders, maar het is nooit zonder vorm,  

en hier willen we gezamenlijk beoefenen binnen deze bepaalde afgesproken vorm. 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Over de beoefening tijdens het zitten en lopen de volgende, 
tussentijdse poging van mij om er in woorden naar te wijzen. 

Zenbeoefening activeert wakkerheid niet door aan onze gedachten en gevoelens nieuwe en 
misschien wel ‘betere’ gedachten en gevoelens toe te voegen, 

maar juist door niets toe te voegen 
en zo direct gewaar te kunnen zijn wat er op dit moment is, 

wat het ook is. 
In stilte zitten en lopen wil zeggen ophouden met iets anders na te jagen,  

ophouden met vergelijken, ophouden met oordelen in temen van goed en slecht,  
in termen van voorkeur en afkeer 



en pas op de plaats maken. 
De kans is groot dat je oneindig vaak vast zult stellen dat niet dít gebeurt,  

maar dat je juist wel bezig bent om iets anders na te jagen,  
te vergelijken en te oordelen.  

De kunst is om ook precies dát te erkennen  
- wat een zekere mildheid vraagt -    

en op dat moment ophouden wat dan ook toe te voegen aan deze erkenning. 
Een ander woord hiervoor is ‘loslaten’ of ook wel ‘niet hechten’. 

  
De zenaanwijzingen hierbij gaan niet over hoe je dan verder moet denken  

of voelen, maar verplaatsen je aandacht consequent  
naar het gewaar zijn van lijf en adem.  

Door met je aandacht telkens opnieuw voeling te houden  
met het gewaar zijn van je lichaamshouding en de beweging van de adem,  

stap je telkens opnieuw uit het aaneenketenen van gedachten en gevoelens.  
Zo ontstaat ruimte om daar niet langer door meegesleept of bepaald te worden. 

Een treffende typering hiervan is dat je zo  
‘de grijpende hand van denken en voelen opent’.  

 
Dit is een doorlopend en openend proces  

dat ook in het dagelijks leven door kan gaan en impact heeft.  
En het is een kwestie van telkens opnieuw beginnen, eindeloos weer.  

Een gevleugelde uitdrukking zegt: ‘zen mind, beginner’s mind’.  
Maar alleen jij kunt deze aanduiding in woorden in de praktijk beproeven  

en er de levende ervaring van opdoen.  
Laten we samen doorgaan met deze universele praktijk,  

met ons lijf en onze adem, 
want het is nodig ruimte te geven aan een hart en geest  

die nergens op vastzitten. 
Kunnen we doorgaan met onze vragen open te houden? 

 
Dankjewel. 

 
 

Een watervogel gaat en keert terug zonder een spoor te trekken 
Toch wordt de weg die hij gaat niet verlaten 

 
Dogen (1200-1253) 

 

 
Uitwerking Toespraak Workshop Zen ’t Zaaltje 17 september 2016 ‘Heilig Landstichting Doet en Ontmoet’ 

en Zen in Nijmegen/Ooij 19 september 2016, 
Ooij, 22 september 2016, Joseph Wijsmuller 



Aanhangsel. Aanwijzingen voor Zazen en Kinhin 

 

 
 

Geef je energie volledig aan de beoefening. 
Blijf niet bezig met wat je bezighield of met een of ander wenselijk resultaat. 

Zit omwille van het zitten. 
Loop omwille van het lopen. 

Laat er in het zitten alleen maar zitten zijn. 
Laat er in het lopen alleen maar lopen zijn. 

 
Aan het begin van een zitperiode breng je zorgvuldig de lichaamshouding in orde. 

Het is een balanshouding, zo goed mogelijk in lijn met de zwaartekracht. 
Zo lang je lijf en adem er zijn kun je zazen ofwel zitmeditatie beoefenen. 

Klassieke handleidingen, zoals de Fukanzazengi van Dogen, 
beschrijven als lichaamshouding enkel de volle en halve lotushouding. 

Als je daarin kunt zitten is dat ook sterk aan te bevelen; 
in je eigen ervaring kun je, indien mogelijk, vaststellen dat dit zeer stabiele houdingen zijn 

om langere tijd stil pas op de plaats te maken. 
Dit neemt niet weg dat iedereen zazen kan beoefenen  

binnen de fysieke mogelijkheden die er op dit moment zijn. 
Ook liggend op bed of op de grond kun je zazen beoefenen. 

Ook zittend op een stoel, kniezitstoeltje of zitbankje kun je zazen beoefenen. 
Ook zittend op een kussen in seiza (de knieën schrijlings langs het kussen), 

in de Birmaanse zit of kwartlotushouding kun je zazen beoefenen. 
Ook in de halve of hele lotushouding kun je zazen beoefenen. 

Neem de houding serieus, ze komt in iedere meditatieperiode terug, 
en experimenteer ermee. 

Ondersteunende oefeningen kunnen je flexibiliteit bevorderen. 
Draag niet knellende kleding. 

Zoek in de keuze van de houding naar een goede balans; 
zet je er voor in, maar forceer niet. 

 
Zorg voor goede aarding, ben het contact gewaar met de grond of vloer onder je.  

In de zithoudingen op de grond zijn knieën en zitvlak je steunpunten; 
zittend op een stoel zijn dit je voeten en zitvlak. 

Opdat je rechtop zittend optimaal gedragen kunt worden door de basisdriehoek beneden, 



zijn de hoogte van je zit in combinatie met de kanteling van het bekken doorslaggevend. 
Onderzoek zorgvuldig welke hoogte voor jou passend is. 

Dit geldt voor zowel zitkussen (zafu), bankje als stoel. 
Het is belangrijk het bekken voldoende te kantelen, 

zodat je buik vrij alle ruimte heeft  
en de wervelkolom onderin een natuurlijke curve behoudt. 

Zit op het voorste gedeelte van kussen, bankje of stoel  
om het bekken voldoende kantelruimte te geven. 

Bij voldoende bekkenkanteling drukken de knieën (of voeten wanneer je op een stoel zit) 
enigszins in de aarde. 

Zit vanuit een stabiele basis goed rechtop, 
niet overhangend naar links of naar rechts, noch naar voren of naar achter. 

Helemaal in lijn met de zwaartekracht. 
Strek in het verlengde van de ruggengraat de nek enigszins, 
alsof je met de kruin een beetje in de hemel boven je drukt. 
Dit gebeurt vanzelf door de kin iets naar binnen te brengen. 

Het hoofd staat recht op de romp; 
de schouders en oren bevinden zich in hetzelfde verticale vlak; 

neus en navel op dezelfde loodlijn. 
 

Het puntje van de tong rust in contact met de bovenste snijtanden tegen het verhemelte. 
De kaken en lippen zijn gesloten en rusten op elkaar. 

 
De blik is schuin naar beneden gericht in een hoek van ongeveer 45°. 

De klassieke aanwijzing is om met de ogen enigszins geopend (geloken) te zitten. 
Niet omdat het verkeerd zou zijn de ogen te sluiten, 

maar omdat in zazen niets buitengesloten hoeft te worden. 
Geen watjes in de neus, geen propjes in de oren, 

geen luiken of oogleden voor de ogen. 
De blik rust op de grond voor je en is niet gefixeerd. 

Zintuiglijke indrukken toelaten, zonder er door afgeleid of meegesleept te worden. 
Wakker aanwezig zijn, zonder wat dan ook toe te voegen. 

 
De handen zijn ineen geschoven, links op rechts of andersom;  

het is aan te bevelen dit per zitperiode af te wisselen, 
ook al wordt in handleidingen meestal alleen over linkerhand op rechterhand gesproken. 

De duimen vormen een horizontale lijn en de duimtoppen raken elkaar. 
De handhouding als geheel maakt contact met de buikwand aan de pinkzijde, 

zo mogelijk een paar centimeter onder de navel.  
De duimen bevinden zich dan op dezelfde hoogte als de navel. 

Op deze wijze ben je direct verbonden met het ademend zwaartepunt van het lichaam. 
Dit is tevens een heel geschikte plek om de beweging van de adem te voelen en te volgen. 

De handhouding is open; de handen grijpen niets, ze kunnen alles ontvangen. 
In het Japans heet de handhouding hokkai-join, kosmische mudra. 

 
Bij de aanvang van zazen wordt wat hierboven beschreven is in korte tijd geordend. 
Niet om iets te presteren of het goed te doen, maar om in aandacht te gaan zitten. 



Pendel een paar keer naar links en rechts  
om het zwaartepunt en midden van de houding uit te balanceren. 
Begin met een wat ruimere beweging en laat die kleiner worden.  

Buig tenslotte diep naar voren vanuit het middel;  
houd het bekken enigszins vast, kom terug omhoog  

en breng aldus de bekkenstand in orde. 
 

Trek dan diep inademend de schouders op  
en laat ze, volledig uitademend door de mond, volkomen neer. 

Adem vervolgens geluidloos in en uit door de neus 
en laat de adem haar eigen weg vinden. 

Volg die alleen maar. 
Voel en volg die op de plek waar je handen de buikwand raken. 

Zit als een berg. 
 

Keer voortdurend terug naar lichaamshouding en adembeweging; 
maak van zazen geen denksessie of podium waarop emoties met je aan de haal gaan. 

Wat opkomt komt op en dat kunnen oneindig veel gedachten en emoties zijn, 
maar tijdens zazen is de beoefening daar niets aan toe te voegen. 

Terugkeren naar lichaamshouding en adembeweging  
en zo de grijpende hand van denken en voelen openen.  

Telkens weer. 
Er zijn gedachten en gevoelens, maar wij zijn niet identiek daarmee. 

Zolang ze de voorgrond van ons gewaar zijn bezetten  
blijft de realiteit hiernu iets heel beperkts,  

letterlijk een ‘abstractie’, dat is: 
 een totale werkelijkheid waarvan heel veel is weggetrokken (Latijn: abstrahere). 
Dogen zegt: er zijn gedachten en gevoelens op een ondergrond van niet-denken  

en niet-voelen, een ondergrond die veel meer omvat. 
Gedachten en gevoelens zijn elementen in een compleet landschap; 

het is niet reëel dat ze voortdurend de hele voorgrond in beslag nemen.  
 

Gaan, laten gaan. 
Zo is zazen een eindeloos en dynamisch proces van in balans komen,  

uit balans raken en balans herstellen, 
zowel fysiek als mentaal als emotioneel. 

Een zich eindeloos veranderend en vernieuwend proces. 
Het is nodig ruimte te geven aan een hart en geest die nergens op vastzitten. 
Dat kan alleen gebeuren in een ademend lichaam dat evenmin rigide vastzit, 

maar dat, overeenkomstig z’n mogelijkheden, een veerkrachtige tonus belichaamt,  
van moment tot moment. 

 
Alleen maar zitten is niet een activiteit  

die een fysieke houding in combinatie met de adem tot object heeft; 
het is een niet-doen dat zich volkomen opent  

voor de voortdurend veranderende werkelijkheid. 
Het is open gewaar zijn, 360° belichtend zonder te oordelen of te kiezen, 



leven dat functioneert als volop wakker leven. 
Hier vallen beoefening en realisatie, methode en doel, samen. 

Deze praktijk is zichzelf genoeg, 
en als zodanig is ze nergens (anders) goed voor. 

In zoverre deze beoefening zich integreert met de rest van ons dagelijks leven, 
is ze tegelijk als het licht dat kan schijnen tot in het verst afgelegen donkere hoekje. 

Zazen. 

 
 
 
 

 



 

     

  

 

 

 

 

      



 
kinhin 

 
Kinhin ofwel loopmeditatie is een bewegende variant van zazen. 

Het tweede karakterteken ‘hin’ betekent gaan of lopen;  
het eerste karakterteken ‘kin’ is in de weeftechniek de aanduiding voor de verticale draden 

(schering) die door horizontale draden (inslag) met elkaar worden verbonden. 
In zazen zit je rechtop, in kinhin loop je rechtop. 

 
Loopmeditatie begint met rechtop te gaan staan, helemaal in lijn met de zwaartekracht. 

De positie van romp en hoofd zijn – met uitzondering van de handhouding –  
precies hetzelfde als tijdens zazen. 

Ook hier is de bekkenstand belangrijk om in goede balans  
met een minimum aan inspanning rechtop te kunnen blijven. 

De nek is enigszins gestrekt, de blik schuin naar beneden,  
de ogen geopend en de blik rustend. 

De mond gesloten, puntje van de tong tegen het verhemelte. 
Je ademt geluidloos door de neus. 

 
De klassieke houding van handen en armen tijdens kinhin is als volgt. 

Maak van één van je handen een vuist, omsluit met je vingers de duim. 
Vouw daar dan de andere hand met aaneengesloten vingers omheen. 

Zo ontstaat een handhouding uit één stuk die vervolgens tegen de romp wordt geplaatst, 
net onder het borstbeen op de plek van de plexus solaris of zonnevlecht. 
De handruggen kunnen naar voren wijzen (dat heet in het Japans shashu) 

of naar boven (isshu). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                           Kinhin in shashu                                                                                 Kinhin in isshu 

 



De onderarmen zijn parallel met de grond en vormen een rechte lijn met elkaar. 
Als je er van bovenaf op neerkijkt lijkt het alsof ze een balanceerstok vormen. 

De ellebogen zijn van het lichaam af en bij de oksels is wat ruimte. 
Het is aan te bevelen per loopperiode de positie van de handen af te wisselen. 

Dus de ene keer maak je van de linkerhand een vuist en vouwt er de rechterhand omheen; 
de andere keer maak je van de rechterhand een vuist en vouwt er de linkerhand omheen. 

De schouders en armen blijven tijdens kinhin zo ontspannen mogelijk. 
Je kunt tijdens het uitademen de handen wat ineen drukken  

en zo als het ware een masserende druk op de zonnevlecht uitoefenen. 
Tijdens het hierop volgende inademen ontspannen handen en armen zich. 

Dit ritmisch spannen en ontspannen van de handhouding  
kan een behulpzaam concentratiepunt zijn  

dat bovendien de verbinding van het lopen met de adembeweging intensiveert. 
 

Vanuit de staande houding wordt er langzaam gelopen in kleine pasjes. 
Het uitgangspunt is één volledige ademhaling per klein pasje, 

ter grootte van één voetlengte. 
De voeten worden niet vlak naast elkaar geplaatst, 

maar met ongeveer een voetbreedte afstand ertussen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Inademend til je een voet op, brengt die een voetlengte naar voren  
en laat die rustig neerkomen. 

Uitademend rol je de voorste voet af  
en breng je het hele lichaamsgewicht over naar het voorste been. 

Het achterste been kan nu ontspannen  
en komt pas los van de grond aan het begin van de volgende inademing. 

Zo ontstaat als het ware de loop van een eend,  
waarbij het lichaamsgewicht zich steeds enigszins naar links of naar rechts verplaatst, 

tot recht boven linker of rechtervoet. 
Een gebruikelijke manier is om de voorste voet steeds af te rollen van de hak naar de tenen. 

Vanwege de kleine pasjes en het langzame tempo is ook een variant mogelijk: 
laat eerst de tenen van de voorste voet neerkomen  

en rol dan omgekeerd af, tot aan de hak. 



Van de achterste voet zal steeds eerst de hak omhoog komen, 
hoewel bij werkelijk kleine pasjes de achterste voet niet eens vanzelf los komt. 

 
De maat van de pasjes kan tijdens kinhin wel variëren. 

Dit hangt samen met het feit dat kinhin gezamenlijk wordt gedaan, 
meestal in een rechthoekige looproute, achter elkaar. 

Om dat in harmonie te laten verlopen dient de afstand tot de deelnemer voor je  
ongeveer gelijk te blijven. 

Aangezien het ademritme van mensen verschilt zal vaak de lengte van de stapjes daarop 
aangepast moeten worden. 

Soms zijn grotere passen nodig, soms juist kleinere. 
Natuurlijk kun je thuis ook solo kinhin beoefenen; in dat geval is er geen aanpassing nodig. 

Laat het ritme van de adem leidend zijn in plaats van de (automatische) neiging 
 om een volgende pas te maken. 

 
Net als bij zazen geldt voor kinhin dat ‘alleen maar lopen’ niet wil zeggen  

dat de loopbeweging en loophouding object van aandacht zijn, in combinatie met de adem. 
Bovenstaande aanwijzingen zijn op hun best een opstapje naar een lopen  

dat zichzelf vergeet en dat niet meer is dan de concrete vorm  
waarbinnen ons open en helder gewaar zijn kan functioneren als volop wakker leven. 

Zazen en kinhin zijn niet in woorden te vangen; 
het zijn praktijken die niet-doende gedaan worden. 

Alleen én samen, in bevrijdende samenhang met alles en iedereen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figuur 2.A  laat zien wat goed rechtop lopen is, met het lichaam gestrekt, in lijn met de zwaartekracht. De andere figuren tonen 
houdingen die op verschillende manieren wringen met de lijn van de zwaartekracht. 
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