
'Eiqen schuld, dil«ke bult

Dat

Veel onvermijdelijks dat ons overl<omt, noemen we 'l<arma'. l(om je na twintig jaar

je eerste jeugdliefde plotseling tegen en klikt het als vanouds? Dat is karma! Moet

je je hele leven al rondkomen met weinig geld en valt naie verhuizing de straatprijs

van de Postcodeloterij op je oude adres? Dat is karma! 'Het móést gewoon zo zijn,'

zeggen we in zull<e gevallen.

q

Nard Besseling



Timothv Treadwell was een Ameril<aanse natuurliefheb-

ber die een groot deel van zijn zomers doorbracht tussen

de grizzlyberen in Canada en tijdens een ongelukkige

nacht in zijn slaap door een ervan werd verslonden. Hoe

vreselijk zijn einde ook was, het lijkt te passen in Tread-

wells levensverhaal. Hij was altijd graag één met de

beren. Maar of zijn dood onvermijdelijl< was, dat is maar

de vraag. Gaat karma dan wel over het onvermijdelijke in

ons leven of heeft het met iets anders te mal(en? Laten

we 0m op deze vraag een licht te werpen eens wat p[e-

ciezer naar dat l<armabegrip kijl<en.

Levenssmstandig hede*

l(arma is Sansl<riet en betekent'handeling'. Elke handeling

die we verrichten, heeft een gevolg. Boeddha leerde al dat

een goede daad een goed gevolq heeft en een slechte

daad een slecht gevolg. De gevolgen van onze daden hoe-

ven niet per se in het huidige leven op te duil(en, ze kun-

nen ook in een volgend leven plaatsvinden. l(arma is ove-

rigens geen exclusief oosters begrip, ook in de westerse

spiritualiteit is het terug te vinden. Zeer uitvoerig bij Rudolf

Steiner, die l<arma altijd in één adem noemt met reïncar-

natle. l(arma en reïncarnatie zag hij als de l<ernboodschap

van de antroposofie. SteineÍ heeft op veel plaatsen in

zijn werk uiteengezet wat hij met karma bedoelde. l(ort

gezegd komt het erop neer datje door daden in een vorig

leven de omstandigheden creëeft die je in een volgend

leven zult tegenkomen. We zijn dus zelf de makers van

onze huidige levensomstandigheden, ons levenslot. Dat

geldt niet alleen voor lichamelijl<e eigenschappen, zoals

de aanleg voor ziel(ten, maar ook vooT 0nze psychische

gesteldheid, onze talenten en onze geaardheid. Hoe dat

in zijn werl< gaat, beschrijft Steiner in wat hij 'karmische

wetten' noemt. Die zijn behoorlijl< ingewikkeld. Zo heeft

hij het niet alleen over persoonlijl< l<arma, maar ook over

groepskarma en familiel<arma. Als je bedenkt dat leder

van ons al ik weet niet hoeveel karmische draden met

anderen heeft, dan is van het karmische netwerl( dat tus-

sen ruim zeven miljard aardbewoners wordt gesponnen

nauwelijks een voorstelling te mal(en.

Nieuwe kansen

Wat bij Steiners l(armaopvatting vooral fascineert, is dat

hij het weghaalt uit de sfeer van de onvermijdelijkheid. Er

is geen sprake van noodlot, van 'het móést zo zijn', eer-

der van 'het kan ook zó zijn'. Het gaat hem vooral om de

nieuwe kansen die we krijqen. l(arma wordt hierdoor een

begrip dat met vrijheid en persoonlijke verantwoordelijk-

heid te maken heeft. Als je besluit iemand die in armoede

leeit bij te staan. dan is dat joulvviije daad, d;e in dii leven
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tot iets sociaals, iets waarmee we gemeenschappelijk

onze toekomst vormgeven. Steiner ziet karma als lets

wat stoelt op onze persoonlijke vrijheid en verantwoor-

delijkheid. Niks 'eigen schuld, dil<l<e bult', 'boontie komt

om zijn loontje' of een ander maar in zijn armoede laten

verkommeren'want dat is zijn l<arma'. Steiners l<armabe-

grip hangt samen met'wie goed doet, goed ontmoet' en

'verbeter de wereld, begin bijjezelf en je naaste'.

Reïncarnatie

Steiner was trouwens niet de eerste westerse denl(er

die zich bezighield met karma en reïncarnatie. Hij was

wel de eerste die vond dat het hoog tijd werd dat wij

het oveÍ deze thema's zouden gaan hebben als integraal

onderdeel van een christelijl(-spirituele ontwikl<eling. De

reïncarnatiegedachte is al te vinden bij de oude Grieken,

bijvoorbeeld bij Plato, in een esoterisch-christelijke stro-

ming als het manichei'sme en bij de middeleeuwse katha-

ren. ln de achttiende eeuw duil(t het weer op bij denkers

als Lessing, l(ant en Novalis. Ook in de joodse traditie van

\fue ziln zelf de mai(ers van
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Oost-Europa [het chassidisme] is reïncarnatie bekend.

Steiner bouwde verder aan een eeuwenlange, wat 0nder-

gesneeuwde traditie. Vooral de l<erk zorgde ervooÍ dat het

denken over reïncaÍnatie werd onderdrul(t. Tegenwoordig

is in bepaalde kerl<elijl<e kringen het gesprel< over l<arma

en reïncarnatie echter niets 0ngewoons meer.

We mogen, denl< ik, blij zijn met de populariteit van het

gezegde 'dat is karma'. ll< vermoed dat die uiting steeds

val<er iets zegt over een diepgeworteld gevoel voor het

bijzondere en beslissende dat in ons leven staat te gebeu-

ren. Als we dan in staat zijn om bewust te doen wat ons

hart ons ingeeft en met verantwoordelijkheid de gevolgen

weten te dragen, dan beoefenen we karma. Dat we daar-

bij nog niet door alle bomen het karmische bos kunnen

zien, is misschien maar goed ook. Wie omhelst na twintig

jaar zijn oude jeugdliefde nog van harte als hij weet welke

oude levensthema's daardoor opnieuw op het pr0gÍamma

komen te staan? Want karma hult zich maar al te graag

in de vermomming van de herhalingsoefeningen die we in

het leven voorgeschoteld krijgen.

En hoe zit het nou met Timothy Treadwell, die verslonden

werd door de beer die hij zo liefhad? Tja, die had natuurlijk

-Qevroon zijn tentje op een veiliqe plek moeten 0pzetten.
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