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‘Ik ga dit missen! Waarom zijn deze pareltjes er niet in levende

ademende boekvorm? Dan kan ik het vastpakken, bladeren, le-

zen, nog eens lezen, en nog eens lezen, ruiken, aan mijn hart

drukken! En mijn hart en hoofd al filosoferend laten (ver)dwa-

len. Dank Hans van Dam, het was genieten!’

‘Heel erg jammer dat het afgelopen is.  Hans van Dam heeft

meesterwerkjes afgeleverd!’

‘Waar vind ik dat schitterend boekje van Hans van Dam?’

‘Ik stel voor dat Hans van Dam’s voortreffelijke vertaling her-

haald wordt tot het Boeddhistisch Dagblad een ons weegt. Bis

bis bis. Elke dag een schop onder de kont uit een verre tijd en

plaats in het hier en nu.’

‘Het eerste dat ik ’s ochtends doe, is de stukjes van Linji lezen.

Recht voor zijn raap en humoristisch.’

‘Wow! Hier word je wakker van. Mooi.’
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Woord vooraf

Nietzsche mag dan de filosoof met de 

hamer zijn, Linji is de zenmeester met 

het zwaard.
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Woord vooraf

Woord vooraf

De Linji Lu is een verzameling van zestig preken van en zestig

koans over zenmeester Linji. Deze klassieke zentekst is van gro-

te invloed geweest op de ontwikkeling van chan in China en ligt

ten grondslag aan de rinzai shu, een van de twee grote zentradi-

ties van Japan.

De preken en koans van de  Linji Lu maken korte metten met

boekenwijsheid en bieden een alternatief voor het traditionele

boeddhistische pad van levens lang studeren en praktiseren.

Linji spreekt zijn leerlingen vurig toe, niet als een filosoof in een

ivoren toren, niet als een predikant op de kansel, niet als een

schriftgeleerde achter een bureau, maar als een jongen van de

straat, een koopman op de Albert Cuyp, een geboren en getogen

Amsterdammer – een  waar  mens  zonder  rang.  Pretentieloos,

recht voor zijn raap, grappig op het vulgaire af en nooit mis te

verstaan. Van hart tot hart, zou de hedendaagse zenboeddhist

zeggen. Van mond tot kont, zou Meester Linji zeggen.

De  Linji Lu wordt in Azië al duizend jaar steeds opnieuw ver-

taald en krijgt ook in het westen steeds meer fans. Veel Neder-

landse zenleraren laten zich door de woorden van de Linji Lu in-

spireren  en  er  worden  regelmatig  studiebijeenkomsten  over

Meester Linji gehouden.

Liefhebbers  van Linji  hebben al  een  paar  decennia  genoegen

moeten nemen met antiquarische of buitenlandse vertalingen.

Met Niet te geloven! De Linji Lu is er eindelijk een versie in he-

dendaags Nederlands. Een die zich nu eens niet angstvallig aan

de letter houdt, om des te beter recht te kunnen doen aan de sa-

moeraigeest van de oorspronkelijke tekst.

3


