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7 juni workshop 'Zen' met Maurice Knegtel Sensei  
Thema: De Zazengi of de kunst van het zitten in zen  

 
Op zaterdag 7 juni jl organiseerde Zen Cirkel Lelystad een 
zentrainingsdag o.l.v. Maurice Knegtel Sensei. De locatie was 
de stilteboerderij van Communiteit der Norbertijnen in Hierden, 
nabij Harderwijk. Van 10.00 - 16.00 uur werd een programma 
verzorgd van zenmeditatie, dharmatalk (teisho) en daisan (de 
mogelijkheid tot persoonlijk onderhoud). Thema van de dag was 
de zitmeditatie binnen Zen en de beschrijving daarvan in 
de Zazengi, ‘De instructies voor het zitten in Zen’ van de hand 
van de Japanse Zen Meester Dogen Zenji (1200 – 1253).  

 

 Locatie Wind in de Wilgen, Lelystad 
 

Za 18 oktober Zazenkai van Zendo 'Jaku'  
o.l.v. Ben Claessens 
 
Een dag van intensieve zenmeditatie-beoefening met 60 
deelnemers, op uitnodiging van Zendo Jaku in Driebergen. 
D.m.v. diepte-inkeer vorm geven aan verstilde aandacht in 
Conferentie Centrum “Samaya”, Hollende Wagenweg 20,  3985 
SG in Werkhoven. In de teisho’s (inleidingen of zentalks) werd 
ingegaan op diverse thema’s.  

     



18-10 Zazenkai  Zendo Jaku - Werkhoven / Driebergen 

'in woorden, verbonden met zen'  

Vredevolle rust, Elegante eenvoud 
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Zazen – zitten in zen – Zazen-kai   Kai: "ocean" (海), "shell" (貝), "restoration" and "recovery." 

 

 Bodhicitta – de geest van verlichting – verlangen. Een van de drie vruchten 

van zen: mededogen, onbaatzuchtigheid (belangeloze solidariteit, Dorothee Solle) en 

bodhicitta. Ze maken deel uit van het inzicht in het kennen van de ware aard van de 

werkelijkheid.  

 Stilte – de dimensie die schuilt in spreken én zwijgen (ook wel de dimensie of 

ruimte die wordt gewekt als ik de werkelijkheid niet langer in de weg sta, als we 

samenvallen met die werkelijkheid), Boeddhanatuur, Zelf, het Nameloze (Ruusbroec)  

 Dokusan / persoonlijk onderhoud 

 We zijn en blijven beginners, altijd beginnen we opnieuw 

 We wekken de aandachtige geest – aandacht als functie van het Woordeloze, 

Naamloze 

 Het gaat niet om begrijpen, maar om bevrijden 

 Niet-iets forceren, gebruik het zitten als experiment 

 Iets achterlaten i.p.v. iets meenemen, in de kern met lege handen staan 

 Zen is geen leren maar vooral afleren 

 Het hart is in de spiritualiteit je geest: zen de reiniging van het hart – je hart 

bundelen en louteren 

 Niet voeden van neigingen, gedachten, emoties, alles wat de werking van 

onze oorsprong (stilte, het goddelijke, het Ene, naamloze, Boeddhanatuur) belemmert 

 Er is geen bereiken, we zijn waar we wezen moeten  

 Worden wat je bent – je bent goed zoals je bent 

 God zien is een ding, het vruchtbaar laten worden is een ander 

 God onder de bank stoppen en voor jezelf behouden is een valkuil 

 Zenziekte / denken dat je er bent 

 Jezelf in de ander zien 

 Zonder vrede in jezelf kan er geen vrede in de wereld zijn 


