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Zenmeester Hongzhi Zhenjue (1091-1157) leefde in de nadagen van de grote 
bloeiperiode van Zen in China. Nadat Bodhidharma, de eerste Chinese 
stamhouder, rond 500 de basis had gelegd middels zijn 9-jarig “muurstaren”, 
begon met de zesde patriarch Huineng (638-713) een tijd waarin het Zen-
boeddhisme zich volop manifesteerde en een belangrijke functie vervulde in 
cultuur en samenleving. Talloze leraren - kleurrijk en befaamd, of stil en 
anoniem - waren aktief, kloosters telden vaak meer dan duizend leerlingen. 
 
Uit Huineng’s leerlingen ontstonden twee scholen: Caodong (Japans: Soto) en 
Linji (Japans: Rinzai); deze zijn te herleiden tot twee bevriende meesters en 
“kleinzonen” van Huineng, namelijk Shitou (700-790) en Mazu (709-788). 

De Soto-school werd gekarakteriseerd als de stijl van de boer: rustig en 
organisch; de Rinzai-school stond bekend als de stijl van de krijger: fel en 
doortastend. Maar al kunnen de middelen en methoden in beide scholen - 
voorzover het al zin heeft om de waarheid in scholen te verdelen - nogal 
verschillen, zij dienen beiden hetzelfde doel: verwerkelijking. 

 
Met zijn levenslange toewijding  - dertig jaar lang verliet hij de berg niet waar hij 
leefde - en sprankelende diepgang heeft Hongzhi de Soto-school nieuw leven 
ingeblazen: "Zodra je achter een omheining in de verte een paar hoorns ziet 
uitsteken, weet je zeker dat zich daar een os bevindt. Zodra je op een verre 
berghelling rook ziet opstijgen, weet je zeker dat daar vuur woedt. Maar 
waarvan kunnen jullie allemaal hier op dit moment zeker zijn? Begrijp je?" 

 
Een basaal Zen-thema in alle schriftelijke en mondelinge onderricht sinds 
Boeddha’s dagen is het dualisme tussen vorm en leegte: relatief en absoluut, 
conventioneel en wezenlijk, veranderlijk en blijvend, corrupt en integer, 
afhankelijk en vrij, illusoir en echt, voorgrond en achtergrond, veelheid en 
eenheid - in filosofische termen: fenomenon en noumenon. 

De hedendaagse leraar Shunryu Suzuki noemt dit “kleine geest en grote geest”. In de Zen-traditie spreekt 
men vaak over ego en boeddhanatuur, of symbolischer over gast en huisheer. 
 
Dit dualisme is een universeel menselijk probleem, een existentieel gegeven voor elke sterveling: het 
dilemma leven-dood heeft hiermee te maken. Ben ik een lichaam dat sterft of ben ik geest die voortleeft? 
Word ik bepaald door condities (karma) of ben ik een ongeconditioneerd potentieel aan kwaliteit (dharma)? 
Krijgt mijn leven zin dankzij relaties met anderen of is er zoiets als inherente eigenheid en waardigheid? 

In een beroemd geschrift van Hongzhi’s grote voorganger Shitou, getiteld “Harmonie van Eenheid en 
Onderscheid”, heet het: “Mensen mogen weliswaar slim of dom zijn, maar de Weg kent geen noordelijke of 
zuidelijke meesters.” Met andere woorden: er is een verschil tussen denken (kennis, brein, dood) en wijsheid 
(weten, hart, leven). Verderop maakt de tekst duidelijk dat deze beide aspecten van ons bestaan met elkaar 
samenhangen, zij vormen een levende eenheid. Vergelijk de beroemde passage uit de Hart-soetra: “Vorm is 
leegte, leegte is vorm”. In een andere tekst van Shitou wordt deze samenhang heel treffend verwoord: “Wil je 
kennismaken met de sterveloze persoon in deze hut, wijk dan niet van je vleesvracht hier en nu”. 

 
Hongzhi roert in zijn onderichtingen voortdurend dit thema aan, het vormt de achtergrond van zijn vaak 
poëtisch getinte en met natuursymboliek doorspekte toelichtingen. Zie bijvoorbeeld de volgende passage: 

“Om je te bezinnen op Boeddha moet je je bezinnen op je eigen authentieke vorm. Als je jezelf kunt 
ervaren zonder enige afleiding, laat dan eenvoudig alle voorkeur varen en ga voorbij beeldvorming. Alle 
boeddha's en alle bewuste wezens bereiken de essentie zonder dualiteit. Voddenpijmonniken gaan in stilte, 
en zij vertoeven op hun gemak in open bewustzijn; op een wonderlijke manier is hen niets vreemd, net zoals 
deze stoffige kalpa doordrongen is van de uiteindelijke leegte. Waardig, zonder te steunen op anderen, en 
zonneklaar stralend: dit vormt de blijvende grondslag; de energie keert om en lost alle vervreemding op. 
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Indien toezending van deze nieuwsbrief niet gewenst is, 

 volstaat een berichtje naar onderstaand adres. 

w w w . p r a j n a . n l  z e n @ p r a j n a . n l 

Gilles Doyenstraat 38 6217 PA  MAASTRICHT +31 (0)43 3438426 

Tijdens de tocht door de wereld worden alle omstandigheden beantwoord, want verlichting kent geen 
streven en laat geen sporen na. Van oudsher omzeilen de wolken obstakels en rustig verspreiden zij hun 
regen. Het directe onderricht is heel puur en gestaag. Het wijkt voor niets. Maak het je onvervalst en 
onmiddellijk eigen - zonder je te laten bepalen door oude condities.” 
 
Wil je serieus werk maken van jezelf, dan is het raadzaam zicht te krijgen op je huidige situatie, zodat je een 
betrouwbaar vertrekpunt hebt voor je onderzoek, een goede diagnose. Een van de efficiëntste, eerlijkste en 
moedigste manieren om jezelf zo snel mogelijk te verhelderen is het hanteren van “2 zelven”: kleine ik 
(behoeftig, egocentrisch, geconditioneerd) en grote ik (autonoom, liefdevol, open). 

Dan hoef je enkel nog de vraag te beantwoorden: “Er is maar één zelf - wie van deze twee ben ik?”  
Neem je die vraag net zo serieus als de dichter Rumi, dan is jou de waarde van oefening duidelijk: 
 

Je hebt gelezen waar staat dat 
geliefden voortdurend bidden. 

 
Eenmaal per dag, eens per week, vijf keer per uur 

is niet voldoende. Wij zijn vissen 
en hebben de oceaan om ons heen nodig. 

 
Zeggen kameelbellen soms: Laten we elkaar weer zien 

op donderdagavond? 
Belachelijk. Ze klingelen 
samen onophoudelijk, 

en praten terwijl hun kameel wandelt. 
 

Ga jij regelmatig bij jezelf op bezoek? 
Zoek geen argumenten of een redelijk antwoord. 

 
Laten we sterven, 

en stervend antwoord geven. 
Ad van Dun 

 
 

 
 

ORGANISATORISCH 
 
• INTENSIEVE TRAINING 

Tot nu toe werd de laatste zondag van de maand - intensieve training (mini-retraite) - flexibel ingevuld, 
d.w.z. men kon ervoor kiezen om alleen de eerste twee uren deel te nemen. Met ingang van komend 
jaar wordt de laatste zondag van de maand daadwerkelijk benut als gelegenheid tot intensieve training, 
d.w.z. je kunt enkel deelnemen aan het hele dagprogramma (van 10:00 tot 17:00 uur). 
 

• WINTERSCHOOL 
Prajna kent twee jaarlijkse retraitegelegenheden (sesshin): een zomerschool en een winterschool. 
Dit jaar valt de winterschool van donderdag 26 december 15:00 uur tot en met zondag 29 december 
15:00 uur. Kosten incl. voeding: € 40,-. Voor informatie en aanmelding, zie onderstaand adres. 
 

• DEELNAME 
Hoe dierbaarder de Weg, hoe liever je oefent. Als het gaat om kwaliteit van leven is oefening wezenlijker 
dan eten of adem. Stel daarom prioriteiten, maak ruimte in je agenda, benut de beschikbare faciliteiten, 
engageer je met hart en ziel. 

  


