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eel van wat er
over zen gezegd
wordt, valt te
rangschikken

onder de rubriek
'Pogingen Om Het On-
zegbare Te Ze.ggen',
maar wat er over de
lichaamshouding wordt
gezegd, ls meestal zinnlg
elr concreet.

DIRK..DHARMA
THUNDER'' BEEMSTER

Aan de opmerkingen van
onze leraren en de grote
meesters uit het verleden
over de lichaamshouding
tijdens zazen zouden we
de grootste aandacht
moeten besteden. Zazen
is de uitdrukking van het
feit dat we Boeddhas
zijn. Ons lichaam is het
middel, waarmee we dat
uitdrukken. Dit Lichaam
is het Boeddhalichaam.
Daarmee dien je niet
slordig en onachtzaam
om te gaan.

Slap 37tu*1,
Toen ik mijn eerste stap-
pen op de Znnweg zette
in de Tiltenberg en de
Kanzeon Sargha, is mij
verteld hoe ik moest zit-
ten. Ik vond het prettig
als ik gecorri geerd werd.
Ik herinner mij nog Mi-
neke van Sloten die met
een rechte stok de zendo
rond ging en ieders hou-
ding verbeterde. Ik
merkte daarbij op dat het
niet alleen voor begin-
nenden van belang is,
maar dat ook de zenioren

correctie behoeven. Na
verloop van tijd ontstaat
de neiging om in een soort
slap zitten te verzeilen. Je

schijnt verzand in je zit-
ten. Je kan lang volharden
in zo'n positie, want 'het

zit evengoed wel lekker'
of ik kan me evengoed
wel concentreren'. Dit is
een zaet gevaarlijk mo-
ment in je training, waar
we niet genoeg attent op
kunnen zijn.

l{wrueruwu..r
De instructies over li-
chaamshouding spreken
allemaal over het in steeds

kleiner wordende bewe-
gingen van links naar
rechts (of van rechts naar
links) bewegen, voordat je
uiteindelijk stil en recht
zit. Daarvoor en daarna
word je geacht enkele
malen diep in en uit te

ademen. Ir zijn mondelin-
ge instructies heeft Genpo
Roshi ook dikwijls gewe-
zen op het maken van de-
ze balansbewegingen voor
je zaznn begint. Slechts
zelden zie ik dat mensen
ook werkelijk toepassen.
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Het gros van ons zen-
volkje maakt een puin-
hoop van de mudra. En ik
beweer hier op eigen ge-

zag dat de mudra de ul-
tieme expressie uitbbeeldt
van dat waar het allemaal
om draait: aandacht, aan-
dacht, aandacht! Bij som-

migen hangt de mudra lur
tussen de benen en is afge-
zakt tot een bedenkelijk
niveau. Dit geldt vooral
voor de personen die in sei-
za of de Birmaanse houding
praktizeren. In Boeddha's
naam, hou de mudra asje-
blieft ter hoogte van de plek
5,6,7 cm onder je navel.
Niet lager, niet hoger.
Toen ik in mijn arrogantie
een zenvriend eens wees op
zijn afzakkertje zei hij: 'Ja,

maar ik krijg anders zulke
moeie armen'. Ecce Homo!
Shunryr Suzuki zegt prach-
tige dingen over de mudra.
Zijn instructie over de vor-
ming van de mudra is aller-
duidelijkst. De middelste
kootjes van de middelvin-
gers liggen boven elkaar.
Dikwijls constateer ik een

mudra, waarbij de top van
de ringvinger in de holte
tussen de duim en ringvin-
ger van de rechterhand ligt.
Mijns inziens mag dat geen

mudra meer heten. En dan
de duimen. beste volgelin-
gen van de Weg. Uit de

aanwijzingen die ik tijdens
mijn scholing heb ontvan-
gen, heb ik begrepen dat de

duimen horizontaal tegen
elkaar moeten rusten. Nico
Tydeman heeft mij gezegd

dat de stand van de duimen
de mate van concentratie
toont. Als dat zo is, is het
daar slecht mee gesteld.
ln een kort onderzoek gedu-
rende de derde zazenperio-
de voor het avondeten
(Sesshin mei 1995 op de
Tiltenberg bij 20 personen.)
constateerde ik dat 557o van
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de aanwezigen niet aan-
wezig was. Hun duimen
lagen ergens wezenloos
op hun middenvingers.
20Vo was te krachtig ge-
concentreerd, als het al-
thans waar is dat duimen
die omhoog staan een

dergelijke toestand aange-
ven. Slechts 25Vo van de

studenten zat met een
juiste stand der duimen.
De toppen van de duimen
dienen elkaar lichtjes te
raken; alsof er een vloei-
papiertje tussen gescho-

ven zou kunnen worden.
Deze instructie is een van

de meest wezenlijke voor
de lichaamspositie. Als je
zover bent dat dit je lukt,
ben je lekker bezig met za-

zen. Als je je bewust bent
van die allerteerste aanra-
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De najaars-sesshin in de

Tibenberg werd dit keer
afgesloten met de vobrek-
king van een huwelijk.
Freek trouwde met lrina
in een ontroerende, stille,
maar ook heel vroliike
plechtigheid. De lotusvij-
ver sprak hem aan en

vroeg of hij iets wilde
schrijven over zijn mon-
nikschap. Dat leverde een

heel poAtisch artil<cltje op.

FREEKKENZAN KEIZER

n d.en beginne was

de aarde woest en
ledig". Dat zal wel
zo geweest zijn na

de warmte van mijn moe-

ders buik, die te klein
werd, en de warmte van

haar borst waar ik lekker
aan slobberde en waar ik
ook weer te groot voor
werd: Allengs kegen de

dingen namen en ontstond
er een paradij s waarin ik
vol be(ver)wondering
speelde, maar waarin ook
al gauw gevaren bleken te
bestaan en dingen verbo-
den werden. Het paradijs
werd er alleen maar inte-
ressanter door. Heerlijk
om ondeugend te zijn en
dan terug te vluchten in
mijn moeders armen tot-
dat ik daarin naast troost
ook straf ontdekte en in-
gewijd werd in het ver-
schil tussen goed en
kwaad. Ik was het paradij s

ontgroeid waar alleen zijn
normaal was en tegelijk
ook niet bestond, waarin
verdriet en vreugde elkaar

vwwRwhi/
moeiteloos opvolgden en

alles goed was zoals het

was.

Sindsdien heb ik eigenlijk
niets anders gedaan dan
proberen dit pradijs weer
terug te vinden. Het zelf
weer met eigen handen op
te bouwen. Maar alles had

al een naam en niets hoef-
de er meer gedaan te wof-

den. En terwijl ik zat tus-
sen de ruihes van mijn
probeersels nam een

vriendin me bij de hand

en gingen we een avondje
zitten in de "Kosmos" in
Amsterdam.
Het was net voor Sinter-
klaas 1983 en daar kwam
ik Nico Tydeman tegen en

Genpo Sensei en Maezu-
mi Roshi. Mijn zen va-

ders. Dierbare gezichten
waarin ik me spiegelde en

al zittende leerde ik weer

spelen. Ik werd monnik, ik
durfde weer ondeugend ie
zijn en al ben ik nog
steeds een "stranger in
paradise" er valt mee te
leven. Zitten is als het
schemeruurtje van mijn
moeder. Op een gegeven

moment gaat het licht aan.

Als er ijs ligt in de winter
zoek ik mijn schaatsen op

en als het tijd is voor
sesshin mijn monnikspij.
Het schrijven van dit arti-
keltje voor de lotusvijver
brengl heel wat te weeg.

Mijn kinderjaren en de
jaren in de Sangha zijn zo

met elkaar verbonden, en

ook de tijd die er schijn-
baar tussen ligt is me zo

dierbaar. Er bloeien zo-

veel rozen in mijn tuintje.
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