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Memorandum tegen de verwelkoming van het boeddhabotje
Tijdens de Tang-dynastie werd in een boeddhistisch klooster in Fengxiang, niet ver van
de hoofdstad Chang’an, een vingerkootje bewaard dat van de Boeddha zou zijn. Eens
in de dertig jaar werd het naar buiten gebracht en tentoongesteld in de tempels van de
hoofdstad. Zo ook in 819, het jaar waaruit onderstaande tekst dateert. Keizer Xianzong
was van plan het relikwie na een lange processie groots te onthalen in het paleis. Met
de boeddhistische zelfverbrandingen van de voorgaande eeuwen nog in het geheugen en uit bezorgdheid over de kwalijke invloed van het boeddhisme, stuurde Han
Yu de keizer een memorandum om hem van gedachten te doen veranderen. In zijn
geestdriftige betoog vergaloppeert Han Yu zich aan anti-boeddhistische uitspraken.
Door de Boeddha te bestempelen als barbaar, suggereert hij dat de gelovige keizer in
dienst staat van een vreemdeling. En door verband te leggen tussen de verering van
de Boeddha en de korte duur van regeerperiodes, roept hij mogelijk onheil af over het
bewind van zijn vorst. De keizer ontstak dan ook in woede en veroordeelde hem ter
dood. Han Yu kwam er uiteindelijk vanaf met een demotie tot hoofd van een zuidelijke
prefectuur. Han Yu’s memorandum is tekenend voor de strijd die vanaf de tweede helft
van de Tang-dynastie werd gevoerd tegen uitheemse gebruiken en gewoonten en voor
een terugkeer naar de oude, op confucianistische waarden gebaseerde samenleving.
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Uw onderdaan schrijft:
Ik beweer stellig dat het boeddhisme niets anders is dan een barbaarse leer die
zich vanaf de Latere Han-dynastie in ons rijk heeft verspreid. Voordien bestond
die leer hier niet.
In de vroege oudheid zat de Gele Keizer honderd jaar op de troon en hij werd
honderdtien jaar oud. Shaohao zat tachtig jaar op de troon en werd honderd.
Zhuanxu zat negenenzeventig jaar op de troon en werd achtennegentig. Diku zat
zeventig jaar op de troon en werd honderdvijf. Yao zat achtennegentig jaar op
de troon en werd honderdachttien. Ook Shun en Yu werden honderd jaar oud.
Al die tijd heerste er grote vrede in het rijk en bereikte ook het volk in vrede en
rust hoge ouderdom. De Boeddha was er toen nog niet.
In de Shang-dynastie werd Tang, de stichter van die dynastie, honderd jaar
oud. Zijn kleinzoon Taiwu zat vijfenzeventig jaar op de troon en Wuding negenenvijftig jaar. De geschiedenisboeken vertellen niet hoe oud zij zijn geworden,
maar uitgaande van hun lange regering, vermoed ik dat beide koningen ook
minstens honderd jaar oud zijn geworden.
In de Zhou-dynastie werd Koning Wen zevenennegentig jaar oud. Koning Wu
werd drieënnegentig en Koning Miu zat honderd jaar op de troon.
Dat al deze vorsten zo lang konden leven en regeren komt niet door het dienen van de Boeddha, want het boeddhisme was ook in deze hele periode ons rijk
nog steeds niet binnengedrongen.
De boeddhistische leer verscheen hier pas tijdens Keizer Ming van de Handynastie en die zat maar achttien jaar op de troon. Daarna volgden opstand en
ondergang elkaar op en was niemand meer een lang en gelukkig leven beschoren. Tijdens de Song, Qi, Liang, Chen en Tuoba-Wei perioden werd het dienen
van de Boeddha steeds intenser, maar duurden de dynastieën almaar korter.
Alleen Keizer Wu van de Liang-dynastie zat nog achtenveertig jaar op de troon.
Die gaf zichzelf tot driemaal toe over aan de Boeddha. Hij liet geen dieren slachten als offers voor zijn voorouders en nuttigde slechts één maaltijd per dag,
die uitsluitend bestond uit groente en fruit. Uiteindelijk werd hij door Houjing
belegerd en stierf hij een hongerdood in de Verboden Stad. Met zijn rijk was
het toen ook gedaan. Hij diende de Boeddha in de hoop op geluk, maar kreeg er
juist ongeluk voor terug. Dit toont wederom dat de Boeddha het niet waard is
om gediend te worden.
Toen de Verheven Voorouder, de stichter van onze Tang-dynastie, de troonsafstand van de laatste keizer van de Sui-dynastie had aanvaard, was hij van plan
het boeddhisme uit te roeien. Zijn ministers waren echter niet uitgerust met een
wijde blik. Zij waren niet in staat de wegen van de oude koningen te doorgron-
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den, of te begrijpen wat in verleden en heden gepast was. De heldere inzichten
van hun wijze vorst, waarmee de misleidende praktijken van het boeddhisme
gestopt hadden kunnen worden, konden zij niet uitleggen, zodat het plan werd
gestaakt. Ik gruw daar nog altijd van!
Ik ben van mening dat de onvoorstelbare wijsheid en heldhaftige moed van
een scherpzinnig, wijs, beschaafd en manmoedig vorst als u in geen honderden
en duizenden jaren geëvenaard zijn. Zodra U de troon besteeg, verbood u de
inwijding van monniken, nonnen en priesters en de vestiging van kloosters
en tempels. Ik heb altijd gedacht dat het plan van onze Verheven Voorouder
door Uwe handen zou worden uitgevoerd. Zelfs als u het plan niet nu meteen
uitvoert, laat u die misleidende praktijken dan gewoon op hun beloop en zelfs
welig tieren?
Welnu, ik heb vernomen dat u de monnikenorde opdracht hebt gegeven het
vingerkootje van de Boeddha uit het klooster in Fengxiang te verwelkomen, dat
u van plan bent om vanaf een verhoging gade te slaan hoe het botje tot in de
binnenste vertrekken van het paleis wordt gedragen, en dat u alle kloosters het
botje één voor één laat verwelkomen en vereren. Hoe achterlijk ik ook ben, ik
begrijp maar al te goed dat U niet in de ban bent van de Boeddha en dat U deze
verering niet pleegt in de hoop op voorspoed en geluk. U biedt de burgerij en
het gepeupel van de hoofdstad dit opmerkelijke schouwspel en dit eigenaardige
speeltje natuurlijk alleen maar om tegemoet te komen aan de verlangens van de
mensen, die gelukkig gestemd zijn na een overvloedige oogst. Hoe zou iemand
zo wijs en verlicht als U echt kunnen geloven in dit soort zaken? Het volk is
echter dom en onwetend, gemakkelijk te misleiden maar moeilijk tot inzicht
te brengen. Als de mensen zien wat U doet zullen ze beweren dat U met heel
Uw hart de Boeddha dient. Iedereen zal zeggen: ‘Zelfs een groots en wijs man
als de Zoon van de Hemel gelooft met volle toewijding. Wie zijn wij dan nog
om ons te hechten aan het leven?’ Ze schroeien hun voorhoofd en zetten hun
nagels in brand, en met tientallen zo niet honderden tegelijk trekken ze hun
kleren uit en gooien ze hun bezittingen weg. De hele dag doen ze elkaar na om
maar niet achter te blijven. Jong en oud gaan ervan door en laten hun dagelijkse
werkzaamheden in de steek. Als u het botje niet onmiddellijk een halt toeroept,
maar juist laat rondgaan bij de kloosters, dan zullen er zeker mensen zijn die
hun arm afhakken of huid afstropen als offer. Het zijn geen kleinigheden, deze
teloorgang van zeden en gewoonten en het hoongelach dat in alle windstreken
zal opsteken.
Kijk, de Boeddha was gewoon een barbaar. Hij sprak een voor ons onverstaanbare taal en droeg kleren van vreemde snit. Uit zijn mond weerklonken niet de
gevleugelde woorden van de oude koningen en zijn lichaam was niet bedekt met
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door hen voorgeschreven kledij. Ook begreep hij niet de plichten die heerser en
onderdanen binden, noch de gevoelens tussen vader en zoon. Stel dat hij nu
leefde en als afgevaardigde van zijn land een bezoek kwam brengen aan onze
hoofdstad. U zou hem gastvrij ontvangen, maar na één audiëntie in de Hal van
de Verkondiging van het Beleid, na één banket als ceremonieel ontvangst en na
één set kleren als geschenk zou u hem onder gewapende geleide terugbrengen
tot over de grens. U zou hem niet toestaan de massa’s te misleiden. Hoe kan het
dan, dat u het wel gepast acht om het uitgedroogde vingerkootje, het onheilbrengende overblijfsel van deze lang geleden gestorven persoon, toe te laten tot
het paleis? Confucius zegt: ‘Ik respecteer de zielen en geesten, maar houd mij
er verre van.’ Als de leenheren vroeger een rouwritueel wilden uitvoeren in hun
rijk, lieten zij eerst een geestelijke met takken van de perzikboom het onheil verdrijven, voordat zij aanvingen met de rouw. Nu laat u echter zonder enige aanleiding dit vieze rotte voorwerp overkomen en u aanschouwt het in hoogst eigen
persoon, zonder de voorgang van geestelijken of het gebruik van perzikboomtakken. Dat de ministers u niet zeggen dat dit verkeerd is en de zedenmeester u niet
meldt dat dit te ver gaat, vind ik werkelijk een schande!
Ik smeek u om dit botje over te dragen aan een staatsambtenaar, zodat die het
in vuur of water kan gooien om dit bijgeloof met wortel en al uit te roeien. Zo
maakt u korte metten met de vertwijfeling van de huidige wereld en voorkomt u
de misleiding van de komende generaties. Iedereen ter wereld zal hierin de handelswijze herkennen van een groots en wijs man, die eindeloos hoog uitsteekt
boven henzelf. Is dat geen succes?! Is dat geen vreugde?! Als de Boeddha werkelijk bijzondere gaven bezit en onheil kan veroorzaken, laat hem dan alle mogelijke rampen en ongelukken maar op mij afsturen. De hoge Hemel is alziend, en
ik zal wrok noch spijt hebben!
Hoogst dankbaar en uiterst oprecht bied ik u dit memorandum ter lezing aan.
In vrees en angst verblijf ik,
Uw onderdaan,
Han Yu
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