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Omdat in het Nederlands taalgebied nog geen zenkloosters, zengemeenschappen 
zijn, ben je voor de beoefening van zazen aangewezen op je situatie thuis. Zazen is 
hier in de eerste plaats huiswerk. Dat is geen gemakkelijke situatie. In een 
zenklooster staat iedereen en alles tot je beschikking om zazen te doen. Het meest 
behulpzaam is ongetwijfeld de regelmaat van het dagprogramma. Op gezette tijden 
luidt een bel ter aankondiging van een zazenperiode en iedereen begeeft zich op dat 
teken naar de zendo, de meditatieruimte. Maar thuis ben geheel en al aangewezen 
op je eigen initiatief. Je moet zelf bepalen wanneer en hoe lang je zazen wilt doen. 
Niemand die het controleert, niemand die je aanspoort. Zazen thuis zitten in het 
verborgene, een anonieme, onopgemerkte daad. Hoogstens een huisgenoot die het 
weet en het al of niet begrijpt.

Maar ook thuis is zazen geenszins beperkt tot het zitten op een kussentje in de 
woon-, slaap- of werkkamer. Zazen thuis is je hele situatie begrijpen als zazen: de 
zorg voor het huishouden, het omgaan met degene die met je samenwoont, je alleen
zijn, je werk buitenshuis. Het ‘zitten’ zelf is daarin een onmisbaar moment van 
training waarin je jezelf oefent in deze situatie zo volledig mogelijk aanwezig te zijn en
waarin je je laat doordringen van de aanwezigheid van het hele universum.

Ten behoeve van dit ‘zitten’ thuis, enkele raadgevingen. 

— Neem een rustige hoek of muur van de kamer, zonder rommel. Het aansteken van
een kaars of wierook is een goede voorbereidende handeling. Een boeddhabeeldje is 
behalve sfeervol, ook een middel om mij te helpen herinneren om zazen te doen.

— Als je zazen wilt doen, moet je niets anders te doen hebben, niet door het gevoel 
beheerst worden op dat moment eigenlijk andere verplichtingen te hebben. Is er een 
dag waarin je door allerlei omstandigheden werkelijk niet aan zazen kan toekomen, 
dan is het klaarblijkelijk je zazen van die dag om juist die werkzaamheden te 
verrichten.

— Wees duidelijk en reeel in je voornemens wanneer je zazen wilt doen. Vooral de 
regelmaat is van belang. Laat je meditatie niet afhangen van je zin of stemming. Het 
is beter je voor te nemen een keer per week zazen te doen en het dan ook te doen, 
dan elke dag van plan zijn te gaan zitten en daar toch niet aan toe te komen. Spreek 
met je zelf af; elke dag een of twee keer, om de twee dagen, of eenmaal per week, en 
houd je aan die afspraak totdat je daar verandering in aan wilt brengen.

Wees in dat voornemen reeel. Als je pas begint is het heel moeilijk elke dag dit 
zitten op te brengen. Voordat je thuis aan zazen gaat doen is het belangrijk er voor te
zorgen dat je les gehad hebt van een leraar of lerares, zodat je voldoende weet over 
de fysieke houding en het innerlijke werk van zazen. Uit een boekje — ook dit boekje 
— is het nauwelijks te leren.

Zazen kun je doen: ’s morgens, ’s middags, ’s avonds en ’s nachts. Kies zo 
mogelijk een vaste tijd. Ik zelf laat het tijdstip vaak afhangen van wat ik die dag te 
doen heb. Bepaal ook van te voren hoelang je zit en zit dan ook precies — niet langer,
niet korter — die voorgenomen tijd: tien minuten, twintig minuten, dertig minuten, 
veertig minuten. Wees ook hier reeel in: begin met tien minuten of een kwartier en 
bepaal het tempo waarin je dit uitbouwt. Het gaat altijd om de kwaliteit van dit zitten, 
niet om de prestaties in lengte en hoeveelheid.

— Een volledige lotushouding is zeer moeilijk en veelal onmogelijk. Maar ook een 
halve lotus, linkervoet op de rechterdij, is een uitstekende houding. Wanneer ook dat 
teveel problemen geeft, probeer dan een ‘kwart-lotus’, linkervoet tussen de 
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rechterdij en rechterbovenbeen. Ook is de zogenaamde ‘Birmese zit’ mogelijk, de 
kleermakerszit: rechtervoet geschoven onder het linker bovenbeen, linkerbeen op 
de grond tegen het rechterbeen. Waar het om gaat is dat de knieën niet ‘zweven’ 
maar de grond raken, zodat zij tezamen met het zitvlak een driehoek vormen en 
daarmee een stevig fundament om rechtop te zitten. Een andere mogelijkheid van 
zitten is wat de japanners ‘seiza’ noemen: op de knieen, de benen naar achteren, 
tussen de voeten het kussen, of over de benen heen een bankje. Ook zeer geschikt 
om mee te beginnen. Al deze houdingen zijn volwaardige zit-mogelijkheden. Zazen is
niet afhankelijk van een hele of halve lotuszit. Soms groei je al oefenende van de ene 
houding in de naderen. Wees niet te kleinzerig, maar maak het je ook niet te moeilijk.

Wanneer deze houdingen om bepaalde redenen niet mogelijk zijn, kun je ook 
gebruik maken van een stoel. Rug recht, niet leunen, voeten naast elkaar plat op de 
grond, en de rest als bij elke andere houding.

— Ter controle van je houding kun je zo af en toe — vooral niet te vaak — een spiegel 
zo neerzetten dat je tijdens het zitten jezelf met een oogopslag kan waarnemen. Dan 
kun je kijken of je rug recht is, je schouders niet opgetrokken zijn, hoe de vorm van je 
mudra is.

Bouw altijd je houding zorgvuldig op, deel voor deel, zorg dat ervoor steeds 
‘gegrond’ te zitten; knieen op de grond, zittend op de zitbeentjes van het bekken, 
voor op het kussen; zet je rug recht en laat je buik naar voren komen, houd een 
zekere spanning in je onderbuik en zit vanuit je buik, je hoofd rechtop, je kin iets 
ingetrokken, je ogen blijven open en zijn gericht op een plek op de vloer; ontspan je 
gezicht door een beginnende glimlach aan te nemen, je mond is geheel gesloten, je 
lippen op elkaar, kiezen op elkaar, het puntje van je tong tegen je gehemelte en 
boventanden, je ademt door je neus, onhoorbaar voor jezelf, laat je schouders zo 
veel mogelijk afhangen, je handen rusten op je voet of dijen tegen je buikwand aan, 
de duimen raken elkaar zachtjes en maken met de handen een mooi rondje, duw je 
ellebogen wat naar voren zodat je oksels vrij komen.

— Als je aldus lichaamsdeel voor lichaamsdeel je houding hebt opgebouwd, kan ik je 
de volgende oefening aan het begin van een zazenperiode aanbevelen:

Adem langzaam door je neus zo diep mogelijk in, laat je buik zich vullen met 
zoveel mogelijk lucht, houd deze adem een moment vast, vorm je lippen tot een klein
tuitje en laat de lucht geleidelijk hierdoor ontsnappen, reguleer dat met je buik en 
adem aldus alle lucht langzaam uit. Adem daarna weer normaal, dat wil zeggen, 
waarnemend, wat er gebeurt en zonder iets met je ademhaling te doen. Je kunt deze
oefening — ‘een-minuutje-zazen’ wordt hij wel genoemd — twee of drie keer 
herhalen. Hij helpt je snel te concentreren op je zitten.

Beweeg daarna niets meer tot het einde van de zit-periode. Als je eenmaal ‘zit’, is
het goed om tijdens het zitten aan je houding te blijven werken (de rug opnieuw 
rechtop zetten, je schouders wat naar beneden drukken, het hoofd op een lijn met 
de wervelkolom, de kin iets intrekken, het gezicht wat ontspannen, even letten op je 
handen bijvoorbeeld) en deze zo nodig corrigeren. Maak je niet te veel zorgen over je
houding. Als je eenmaal deze houding zo zorgvuldig mogelijk opgebouwd hebt, 
probeer dan alleen maar te zitten, alleen maar zitten te zijn. Als echt ‘zit’, zit je goed, 
ook al zit je ‘verkeerd’.

— Wees duidelijk voor je zelf hoe je zazen doen wilt: volgen van de adem, of het tellen
van de uitademing.

Gaat de telefoon of bel wees dan duidelijk in wat je doen wilt: oppakken of 
opendoen, of doorgaan met zazen. Maar blijf niet zitten twijfelen. Ik pak altijd de 
telefoon aan, of doe open, en ga dan weer verder met zazen.

Alles wat gebeurt tijdens zazen (geluid van de buren, van je kinderen, van de 
straat, hele reeksen gedachten die binnen vallen, ongeduld, fysieke weerstand, de 
poes of de hond die tegen je aan komt zitten) is welkom, want alles is een 
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gelegenheid en mogelijkheid voor zazen. Zazen is in wezen onverstoorbaar.

— Doe ook zazen als het je onmogelijk lijkt te gaan zitten, omdat je veel te nerveus 
bent, veel te gespannen of te zeer opgelucht of uitgelaten, te opgejaagd of te 
somber. Het uithouden van deze moeilijke momenten in zazen is erg leerzaam.

— Ik heb het zelf als bijzonder waardevol ervaren om in de loop van de dag nog eens 
aan het doen van zazen terug te denken, niet in de beoordelende zin, maar 
onderzoekenderwijs: doet het nu nog iets? En zo ja, wat? Onderzoek ook of het 
verschil maakt of je ’s morgens of ’s avonds zazen beoefend. Probeer ook na te gaan
of er verschil is tussen een dag dat je wel en een dag dat je geen zazen gedaan hebt.

Oefen je zelf in het luisteren naar wat zazen met je doet, niet alleen tijdens het 
zitten, maar ook daarna.

— Omdat zazen meer is dan het zitten-op-een-kussentje is het belangrijk als 
voortgezette zazen-oefening uit de alledaagse handelingen die je onvermijdelijk te 
verrichten hebt er een te kiezen en die elke dag op de wijze van zazen proberen te 
doen, met alle aandacht, energie en zorg: bijvoorbeeld de plantjes water geven, 
boodschappen doen, koffie of thee zetten, eten klaar maken, het ritueel van het 
opstaan (aankleden, wassen).

— Het is uiteraard aan te bevelen om in je omgeving aansluiting te zoeken bij een 
groep die regelmatig bijeenkomt om zazen te doen en waar iemand aanwezig is die 
op basis van zijn of haar ervaring aanwijzingen en onderricht kan geven.

Als zo’n groep niet in je buurt is, probeer er dan een te organiseren. Je kunt er 
veel van anderen leren, ook al is niet direct een ervaren leraar of lerares voorhanden.
Het zitten samen met anderen is altijd zeer inspirerend.
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