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ACADEMISCH PROEFSCHRIFT 

ter verkrijging van de graad van doctor 
aan de Universiteit van Amsterdam 
op gezag van de Rector Magnificus 

prof. dr J.J.M. Franse 
ten overstaan van een door het college van promoties ingestelde commissie, in 

het openbaar te verdedigen in de Aula der Universiteit 
op dinsdag 18 mei 1999, te 12.00 uur 

door Bernard Johan Willem van Baar 
geboren te Bergeyk 



Promotoren: Prof. Dr. J. Verrips 
Prof. Dr. J.J.M. Kamstra 

Beoordelingscommissie: Prof. Dr. T.E. Vetter 
Prof. Dr. E. Heins 
Prof. Dr. J. Fabian 
Prof. Dr. O.D. van den Muijzenberg 
Prof. Dr. P.T. van der Veer 

Veel van de teksten en de afbeeldingen van dit proefschrift worden inde Tibetaans-Boeddhistische 
traditie als sacraal beschouwd. Gelieve deze daarom met respect te behandelen. Het is het gebruik 
in Tibet om dergelijk materiaal nooit zomaar weg te gooien, maar om dit te verbranden. 

Behalve als citaat in een wetenschappelijke studie mag niets uit deze uitgave gecopiëerd of 
gepubliceerd wordenzonderschriftelijke toestemming van de auteur. © Bert van Baar. 
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Verslag van een speurtocht door het Tantrisch Boeddhisme van Tibet 
naar gebruik, herkomst en betekenis van de Kangling; 

een trompet gemaakt van menselijk dijbeen. 


