
Zenvol Ademen 

 
Twee cursusdagen bij Zen.nl/Maastricht 

 
Vol interesse en nieuwsgierigheid vanuit mijn 'Zen en trompet'-weg ben ik 

afgereisd naar Maastricht, 20 km ten zuiden van mijn geboorteplaats Ur-
mond. Allereerst heel mooi om te zien hoe in een prachtig Maastrichts pand 

er op de derde verdieping een Zendo is gebouwd, die er heel vertrouwd uit-
ziet. 

 
Met 13 cursisten beginnen we de dag met Zazen. Er is een krukje aanwezig 

bij iedere safu waarop we de oefeningen gaan doen. Als opmaat gebruikt Ma-
rees een citaat van Boeddha uit de Anapanasati-soetra: ‘Zonder volledig be-

wuste ademhaling zal je vermogen tot meditatieve standvastigheid zich niet 
ontwikkelen en ook zal je inzicht zich niet verdiepen’. 

 
De cursus is opgedeeld in twee dagen. De eerste dag staat lichaamscontact 

centraal: het inademen stuurt de beweging van een lichaamsdeel. We con-
centreren ons op de fysiologische effecten, die we gevoelsmatig waarnemen. 

De oefeningen komen voort uit de school van Prof. Ilse Middendorf, voorma-
lig docent aan de Hogeschool voor Muziek en Dans te Berlijn. Als leidraad 

gebruiken we het acroniem 'Wortels': Warmte, Ontspanning, Ruimte, Tinte-
ling, Emotiviteit, Levendigheid en Stroom. We worden in velerlei ademoefe-

ningen met bewegen en navoelen geconfronteerd, om deze thema’s waar 
mogelijk te ervaren. We leren om de ademhaling niet te sturen, maar te rea-

geren op de impuls van het inademen. Heel belangrijk is 'het navoelen’, dat 
onderdeel is van iedere ademoefening. 

 
Om zo groepsgewijs een dag lang met je inademing bezig te zijn, al bewe-

gend en met een toenemende 'aarding'-ervaring, is heel rustgevend. Eén van 
de grote leermomenten voor mij is: hoe kleiner de beweging, des te beter de 

spanning uit de spieren te halen is. Het gevolg is dat we na een dag van oe-
fenen zeer, zeer, ontspannen huiswaarts gaan.  

 
Na twee weken volgt de tweede cursusdag met duidelijk een nieuwe invals-

hoek. Na een korte herhaling gaan we nu oefeningen doen waarbij het ac-
cent ligt op het uitademen. Eén van de beste oefeningen voor mij is: op een 

krukje zitten, heel langzaam op je inademing naar achteren bewegen en op 
je uitademing naar voren kracht zetten (tijgerachtige beweging), waarbij je 

in je hele lichaam een verhoging van de druk ervaart. Na een aantal keren 
herhalen voel je de vitaliteit in je lichaam enorm toenemen. 

Dit is wat mij betreft vernieuwend: we werken nu bij de uitademing toe naar 
een 'uitzettend gevoel' in je lichaam. Algemeen gesteld: gericht zijn op de 

inademing is verzorgend, ontspannend; gericht zijn op de uitademing is vita-



liserend. Uiteraard is bij deze oefeningen, net als bij Zen in het algemeen 

‘aandacht’ de cruciale factor. 
 

Dat brengt ons bij de stap die we maken naar ZaZen. Als je op je safu zit 
kun je lichte druk – bijvoorbeeld op je knieën - bewust inzetten bij de uit-

ademing, waarbij je meer strekking in je lijf voelt en de vitaliteit toeneemt. 
Als bijkomend effect had ik dat mijn concentratie onder ZaZen hoger werd. 

Deze manier van ademen wordt Pranayama genoemd. 
 

Als laatste oefening wordt de bamboe–ademhaling uitgelegd. Dit is een aan-
vulling op het principe van de hartcoherentie. Met extra aanzet in je uitade-

ming ('bamboe-fragmenten') synchroniseer je het uitademen met je hart-
slag. Dit heeft een rustgevend en genezend effect op je lichaam. Uiteindelijk 

doel is dat we in Zazen 'zitten als een berg', waarbij zowel de in- als uitade-
ming in het onderste gedeelte van ons lichaam ervaren wordt. 

 
Omdat we zo direct in deze cursus met beweging en ademhaling bezig zijn in 

correlatie met ZaZen, is deze cursus aan te bevelen voor iedere ZIOP-er en 
Zenstudent. Met zeer veel energie en gevoelscontact kwam ik thuis van de 

cursus en bij ZaZen zit ik er actiever bij dan ooit. 
 


