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OP ONDERZOEK 

God is dood en ik stond aan zijn graf. 
Steen noch kruis sierde het graf. 
Zelfs een kist ontbrak, 
zodat uit het mulle zand 
een been tevoorschijn stak. 
Ik blies erop 
en dit verhaal is de echo, 
die het gaf. 

Dharamsala 

NEE! Ik begin niet met "er was eens" of een "aldus heb ik vernomen". 
Het was gewoon het vliegtuig dat me in de ochtend van de tweede februari van 
het jaar 1991 in New Delhi deed belanden. Als je dan de trein neemt naar 
Pathankot en vandaar de bus naar Dharamsala zijn er zo'n zestien uur 
verstreken, mits er zich geen vertraging heeft voorgedaan. Dharamsala is een 
volkomen Indiaas dorp aan de voet van de Himalaya in de Indiase deelstaat 
Himachal Pradesh. De Tibetanen wonen vijfhonderd meter hoger op bijna 1800 
meter, waar in de koloniale tijd een Brits bergstation was gevestigd, "Macleod 
Ganj" genaamd. Dit is de Tibetanen in 1959 door de Indiase regering toegewezen 
als tijdelijke verblijfplaats. Acht jaar eerder waren de Chinese communisten 
Tibet komen "bevrijden" en in die tijd werd de vrijheid van de Tibetanen meer 
en meer beperkt. Men vreesde een bombardement op Lhasa en vermomd als 
reiziger nam de Dalai Lama de wijk naar India. Zo'n honderdduizend Tibetanen 
zijn hem in zijn ballingschap gevolgd. Nog steeds komen er per maand zo'n 
dertig vluchtelingen uit Tibet naar Nepal gelopen, die vervolgens door een 
speciale door de Dalai Lama opgerichte organisatie vanuit Kathmandoe naar 
Dharamsala worden geholpen. 

Op het busstation van Dharamsala komen de eerste Tibetanen in beeld. 
Schuchter, zich meestal in groepjes verplaatsend, vreemden in een vreemd land. 
Na een tocht van een half uur in rammelend oud ijzer op wielen komt men in 
"Upper-Dharamsala" en een andere wereld, een eiland in India. Hier woont 
slechts een enkele Indiër, die zich dan nog het liefst tooit met een button "Free 
Tibet!". Andere Indiërs komen hier slechts als tourist om de tempel van de Dalai 
Lama te bezoeken, die overigens ook door Hindoes als een groot geestelijk leider 
wordt beschouwd. Het overgrote merendeel van de bevolking is echter 
Tibetaans. Er zijn er nu zo'n tienduizend. Nieuwkomers laten zich gemakkelijk 
herkennen door hun taaie gezichten, gegroefd door het harde leven op de ijzige 
Tibetaanse hoogvlakten. "Little Lhasa" noemen de Tibetanen Dharamsala 
liefkozend. Een soort Tibetaans Madurodam op macro-formaat. Inventie van 
traditie, vernieuwing en continuering van de oude levenswijze vinden hier 
gelijktijdig plaats. Na de Culturele Revolutie zijn er in Tibet nog zo'n zestig van 
de drieënzestighonderd kloosters en tempels overeind gebleven. In ballingschap 
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worden de belangrijkste door de Tibetanen heropgericht met dezelfde namen, 
waarbij de oorspronkelijke gebouwen soms als model dienen. Bij de vraag of er 
ook Tibetanen aan de massale destructie in Tibet hebben deelgenomen lopen de 
emoties nog altijd hoog op. Vast staat dat dit wel gebeurd is, al laat zich dat in 
Dharamsala moeilijk geloven. Daar is zelfs de lucht doordrongen van het 
Boeddhisme. Overal hangen regenboogkleurige gebedsvlaggen, uit veel huizen 
klinken diepe trommels en luide bekkens en op de daken branden offervuren. 
Het straatbeeld wordt voor een groot deel bepaald door groepjes monniken, 
nonnen en het zijn met name de in traditionele klederdracht gestoken oudere 
Tibetanen, die met gebedsmolens en bidkettingen in de hand, al mantra's 
prevelend hun kloksgewijze rondjes draaien om tempels, stupa's, de bibliotheek, 
of het paleis van de Dalai Lama. Tibet en het Boeddhisme zijn in de loop dei-
eeuwen bijna tot één en hetzelfde woord geworden. Hoe is dat zo gegroeid? 

Politieke geschiedenis van het Boeddhisme in Tibet 

Tibet werd honderd jaar voor Christus voor het eerst tot een koninkrijk 
verenigd door haar eerste koning Nyatri Tsenpo. Diens fort Yambulakhang was 
het oudste gebouw van Tibet en werd pas in de vijftiger jaren door de Chinezen 
vernietigd.66 De grootte van het Tibetaanse rijk varieerde in de loop der jaren 
aanzienlijk. Veel van de nomadische stammen in het onherbergzame landschap 
bewaarden tot aan de Chinese inval een grote mate van onafhankelijkheid en 
sommigen in het noord-oosten hebben nimmer loyaliteit aan Lhasa betuigd, 
maar hielden trots vast aan hun eigen normen en waarden. Boeddhistische 
bronnen schilderen de Tibetanen voor de komst van het Boeddhisme af als een 
woest en onbeschaafd volk. De inheemse religie uit die tijd wordt Bön genoemd, 
een vorm van sjamanisme, zoals die over heel Centraal-Azië verspreid was, 
waarbij het plegen van dierenoffers en mogelijk ook mensenoffers niet 
ongebruikelijk was. Interesse in het Boeddhisme ontstond pas ten tijde van de 
33e koning Songsten Gampo (609-649), die getrouwd was met een Nepalese en 
een Chinese prinses, allebei Boeddhisten. Het beeld van Boeddha Shakyamuni 
dat door de Chinese prinses naar Tibet was meegenomen, de Jowo, is na de 
verwoestingen van de culturele revolutie weer gerepareerd en valt nog steeds in 
de centrale tempel van Lhasa te bewonderen. Mogelijk beperkte het Boeddhisme 
in Tibet zich ten tijde van Songsten Gampo vooral tot het hof. De belangrijkste 
gebeurtenis uit deze periode is misschien wel de uitvinding van het Tibetaanse 
schrift door Thonmi Sambhota. Hij was door de koning naar India gestuurd en 
heeft dit schrift speciaal ontwikkeld om Boeddhistische teksten uit het Sanskriet 
te kunnen vertalen. 

De 37e koning Trisong Detsen nodigde eind achtste eeuw de grote Indiase 
magiër Padmasambhava uit om het Tibetaanse volk tot het Boeddhisme te 
bekeren en de Böndemonen te bezweren. Padmasambhava staat erom bekend 
het Boeddhisme naar Tibet gebracht te hebben. Historisch gezien is zijn 
levensloop echter allerminst duidelijk. Boze tongen beweren dat 
Padmasambhava slechts een paar maanden in Tibet geweest is, anderen stellen 
weer dat hij ongeveer veertig jaar in Tibet is geweest, van 765-804 AD, met een 
periode van verbanning van zeven jaar. Zijn biografie heeft het over 111 jaar, 
waarbij men toendertijd zes maanden als een jaar telde, dus dat zou iets meer 
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dan 55 jaar zijn.67 Duidelijk is in ieder geval dat hij op uitnodiging van de 
drieëndertigste koning van Tibet Trisong Detsen naar Tibet gehaald werd. Het 
eerste Boeddhische klooster in Tibet, Samye werd ca 775 AD gezamenlijk 
ingewijd door de Indiase khenpo (schriftgeleerde) Shantarakshita en de yogi 
Padmasambhava. 

In Samye vond in 793 AD ook het historische debat plaats over de vraag of 
Tibet het Chinese Ch'anboeddhisme of het Indische Boeddhisme zou 
overnemen. Men koos niet voor het gesophisticeerde quietisme van Ch'an, 
maar gaf de voorkeur aan de krachtige beeldentaal van Tantra. Dit sloot 
waarschijnlijk ook meer aan bij de aard van de Böntraditie. In de regeerperiode 
van de 40e "zwarte" koning Langdarma (838-842) werd het Boeddhisme in Tibet 
weer bijna uitgeroeid. Gedurende deze tijd bewaarden tot 'vajra-broeders' 
bekeerde sjamanen in het geheim de Tantraleringen. De moord op Langdarma 
door een als 'zwarte hoed'-danser verklede monnik is nog steeds een geliefd 
thema in Tibetaanse opera's en kloosterdansen. Over de honderdvijftig jaar 
daarna horen we weinig over het Boeddhisme in Tibet, maar aangenomen wordt 
dat het zich voortgezet heeft in de marges van de samenleving. In de elfde eeuw 
bloeide het Boeddhisme weer op met de komst van nieuwe vertaalscholen, de 
Nieuwe Traditie. Ook de Oude Traditie (Nyingma) leeft dan weer op. 

In deze op Padmasambhava gerichte Nyingmatraditie spelen de 
zogenaamde 'terma's' daarbij een belangrijke rol. Terma's ("schatten") zijn 
(meestal) rituele voorwerpen en teksten, waarvan verondersteld wordt dat 
Padmasambhava en zijn vrouw Yeshe Tsogyal ze met hun bovennatuurlijke 
vermogens tijdens hun leven in Tibet verborgen hebben. De Nyingma's zeggen 
dat Padmasambhava in deze teksten onderricht heeft gegeven waar de mensen, 
toen hij in de achtste eeuw in Tibet leefde, nog niet aan toe waren. Ze worden 
geopenbaard op het moment dat de mensen en de omstandigheden hiervoor rijp 
zijn door de kracht van de in een vorig leven gemaakte aspiraties van een 
"schatonthuller" ("tertön"), die de terma's uit de aarde haalt of in zijn 
geestesstroom ontdekt. Zo blijft het onderricht fris en aangepast aan de tijd 
waarin het geopenbaard wordt. Het bekende Bardo Thödal of Tibetaanse 
Dodenboek is bijvoorbeeld ook zo'n terma, die door tertön Karma Lingpa is 
teruggevonden in de vijftiende eeuw. Een tertön wordt beschouwd als een 
incarnatie van één van de vijfentwintig leerlingen van Padmasambhava, die de 
speciale vermogens bezit om deze terma's te openbaren. Naast de "lange 
overdracht" van klassieke Boeddhistische geschriften, die van generatie op 
generatie worden doorgegeven, bestaat er dus ook deze "korte overdracht" van 
de terma's. Opvallend is dat deze terma's aan het licht treden in de 
Nyingmatraditie, wanneer de nieuwe vertaalscholen Tibet overspoelen. De 
Nieuwe Traditie wordt gezamenlijk Sarma genoemd en bestaat tegenwoordig 
nog uit drie hoofdscholen Sakya, Kagyü en Gelugpa. Ook hun geschiedenis is 
nauw met de politieke geschiedenis van Tibet verbonden. 

De orde van de Sakyapa werd gesticht door Khön Könchok Gyalpo (1034-
1102), een student van Brogmi (992-1072), die onderricht van India naar Tibet 
bracht. De Sakyapa kregen in de dertiende eeuw grote politieke macht in Tibet 
door hun connectie met de Mongoolse Khans, waarmee ze in een 'patroon
priester' -relatie stonden. In ruil voor Boeddhistisch onderricht, gaven de Khans 
militaire bescherming. Na de val van de Mongoolse Yüandynastie in China nam 
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de politieke invloed van de Sakyapa's af. De rol van politiek leiderschap werd 
overgenomen door Chang Chub Gyaltsen (1302-1373), die de titel Tai Situ kreeg. 
Gesteund door invloedrijke Tibetaanse families voerde hij een onafhankelijke 
koers van de Mongoolse Khans en bevocht en overwon de Sakya's.68 De 
Sakyakloosters blijven echter tot op de dag van vandaag een belangrijk religieuze 
rol spelen binnen het Tibetaans Boeddhisme. De opvolgers van Tai Situ werden 
hoge lama's van de Kagyütraditie. 

Het onderricht van Marpa de vertaler (1012-1097), een leerling van de 
Indiër Naropa (1016-1100), die weer een leerling van Tilopa was, staat aan de basis 
van de Kagyütraditie. De bekendste leerling van Marpa was Milarepa (1040-1123), 
die het onderricht weer doorgaf aan Gampopa (1079-1153). Daarna splitste de 
Kagyüschool zich in allerlei subdivisies. Eén van de spiritueel en politiek gezien 
meest belangrijke vertakkingen is die van de lijn der Karmapa's. De eerste 
Karmapa was een leerling van Gampopa en stichtte het klooster van Tsurphu in 
1185. De successie van de abten van deze school vond niet plaats middels 
erfopvolging, zoals bijvoorbeeld bij de Sakyapa, maar zij volgden en volgen nog 
steeds het principe van de reïncarnatie. In deze traditie laat de Karmapa 
vingerwijzingen achter waar zijn hergeboorte plaats zal vinden. Na het 
overlijden zoeken naaste leerlingen de hergeboorte en via dromen, tekens en 
proeven herkent men dan de nieuwe Karmapa in een jong kind. Dit principe is 
door de meeste grote kloostertradities overgenomen. Het bekendste en meest 
beladen is dit natuurlijk bij de politiek en religieus leider van Tibet, de Dalai 
Lama. Hij staat aan het hoofd der Gelugpa's. 

De Gelugpa komt voort uit de Kadampaschool. Discipelen van Atisha 
(982-1054), een strikt volger van de kloosterregels, stichtten de Kadampaschool. 
Deze is later min of meer overgegaan in de Nieuwe Kadampaschool, beter 
bekend als de Gelugpa ("de deugdzamen"). De Gelugpa is gesticht door 
Tsongkapa (1357-1419). Het is de grootste en politiek machtigste school geworden. 
Tsong Kapa's hervormingen zijn bepalend voor het gezicht van Tibet in de vijf 
eeuwen na hem. Hij stond een strikte kloosterdiscipline voor en ontwierp een 
opleidingssysteem tot monnik en meester in de leer, de zogenaamde "geshe"-
graad, die pas na een twintigjarige studie van de Boeddhistische filosofie, logica 
en gedragscodes verkregen kan worden. Hij stichtte het klooster Ganden in 1409, 
dat later soms wel 8 tot 10.000 monniken huisvestte. Leerlingen van Tsong Kapa, 
onder wie Gedun Grub, de latere eerste Dalai Lama (1391-1475), stichtten de grote 
kloosters rond Lhasa; Drepung (1416), Sera (1419) en het Tashi Lhunpoklooster in 
Shigatse (1447). De kloosters Sera, Drepung en Ganden waren vlak voor de 
Chinese inval de drie grootste van de wereld, goed voor zo'n 22.000 monniken. 
Zij werden de 'drie zetels' genoemd waarop het staatsapparaat steunde. 
Gedurende de laatste eeuwen was in Tibet zo'n 10 tot 20 % van de mannelijke 
bevolking monnik. Nonnenkloosters waren geringer in aantal en stonden in 
minder hoog aanzien. 

In de Tibetaanse maatschappij van de vijftiende tot de twintigste eeuw 
kunnen drie klassen worden onderscheiden: geestelijkheid, adellijke aristocratie, 
en boeren en nomaden. De kloosters en de kleine groep van aristocraten bezaten 
het merendeel van al het land, dat voor het grootste gedeelte uit een hoogvlakte 
bestaat van gemiddeld 4000 meter boven de zeespiegel. De landbouwers die in de 
gebieden waar het klimaat iets milder is (oosten en zuiden) vooral gerst 
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verbouwden, zaten door belastingen en schulden met handen en voeten aan 
hun heren en kloosters vast. Vooral de rentedragende leningen om belastingen 
te kunnen betalen en de plicht om de geestelijkheid van gratis vervoer te 
voorzien wogen zwaar op de schouders van de arme boeren. De nomaden waren 
onafhankelijker en zij trokken met hun kudden (schapen en yaks) door het barre 
noorden. Zij ruilden hun produkten (wol, boter en zout) tegen de 
landbouwprodukten uit de vruchtbaardere gebieden. Een handelende 
middenklasse was nauwelijks aanwezig. 

In het hiërarchische en feodale Tibet bestonden zeer strenge 
omgangsregels tussen de verschillende klassen. Dit komt o.a. tot uitdrukking in 
de taal waarbij het vocabulair verschillende tongvallen kent al naar gelang men 
spreekt tot een meerdere of gelijke. De ambtenarij bestond voor vijftig procent 
uit geestelijken. Voor een ambitieuze intelligente boerenzoon was toetreding tot 
het klooster dan ook zo'n beetje de enige mogelijkheid om carrière te maken en 
aanzien te verkrijgen. Ook was het niet ongebruikelijk dat mannen voor een 
paar jaar het klooster ingingen om daarna weer als boer verder te leven. De 
kloosters groeiden steeds verder uit tot welhaast kleine steden met eigen 
middelen van bestaan en eigen ordebewakingsdiensten, die met name 
functioneerden bij de grote gebedsrituelen, zoals het drie weken durende 
Monlamfestival, waar men op initiatief van Tsong Kapa mee was begonnen. Dit 
festival wordt nu nog steeds ieder jaar in Dharamsala met het Tibetaanse 
Nieuwjaarsfeest gehouden.69 

Het werk van Tsong Kapa werd geconsolideerd door de Dalai Lama's. De 
derde Dalai Lama, Sonam Gyatso (1543-1588), kreeg de titel 'Dalai Lama' in 1578 
van de Mongoolse heerser Altan Khan. Hij noemde zichzelf de derde en gaf de 
titel ook aan zijn twee voorgangers. "Dalai Lama" is Mongools voor "Oceaan van 
Wijsheid". Tweehonderd jaar nadat de Mongolen uit China waren verdreven 
aan het einde van de Yüandynastie werd opnieuw een pakt gesloten tussen een 
Mongools krijgsheer en een Tibetaans spiritueel leider. Altan Khan had niet de 
macht die een Godan en Koeblai Khan tweehonderd jaar voor hem hadden en 
kon daardoor niet eenzelfde rol van patroonheer op zich nemen. Wel steunde 
hij de Gelugpakloosters financieel, die daardoor sterk aan invloed wonnen en 
veel bestaande kloosters van andere scholen voor zich wonnen. In de Tibetaans 
Boeddhistische traditie wordt gezegd dat hoog gerealiseerde wezens zoals de 
Dalai Lama de plaats van hun hergeboorte zelf kunnen uitkiezen. De vierde 
Dalai Lama (1589-1617) werd in Mongolië in Altan Khan's familie geboren. Hij 
verbleef vooral in Mongolië. De vijfde Dalai Lama (1617-1682) werd opvallend 
genoeg in een Nyingmafamilie geboren, maar toch als hoofd van de Gelugpa's 
herkend. Hij was het die met de hulp van Gusri Khan heel Tibet pacificeerde. Hij 
was de eerste Dalai Lama die echt politieke macht over heel Tibet uitoefende. Hij 
zag zichzelf als de opvolger van de oude koningen. In 1645 startte hij met de 
bouw van het bekende Potalapaleis op een heuvel bij Lhasa, waar de ruïnes 
stonden van een fort van Songtsen Gampo, de eerste koning van Tibet met een 
interesse in het Boeddhisme. Tevens maakte hij Lhasa (Stad der Goden) tot 
hoofdstad. Ongeveer tegelijkertijd kwamen in China de Manchu's aan de macht. 
De vijfde Dalai Lama ontmoette de Chinese keizer in 1655. De Chinezen wilden 
de vijfde Dalai Lama te vriend houden vanwege zijn invloed op de Mongolen. 
De Chinese keizer bouwde in Beijing "het Gele Paleis" speciaal voor de vijfde 
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Dalai Lama. Om de stabiliteit van het Tibetaanse rijk te bewaren werd zijn dood 
jarenlang door een Tibetaanse régent geheim gehouden. Hij wordt nog altijd "de 
Grote Vijfde" genoemd. Zijn persoonlijke belangstelling voor de Nyingma-
traditie leidde tot de uitbouw van het tot dan toe kleine Nyingmaklooster 
"Mindroling" in 1676. Ook Nyingmapa's werden beïnvloed door de grote uitwas 
van kloosters. Zij bouwden hun eigen kloosters vooral in Kham in het oosten, 
ver weg van de Gelugpamacht in Lhasa. 

De zesde Dalai Lama was een romantisch dichter, wiens liefdesavonturen 
niet door de Mongolen werden getolereerd. Hij is onder geheimzinnige 
omstandigheden van het toneel verdwenen. De zevende was weer een 
voorbeeldig monnik. Hij heeft de Kashag ingesteld; het Tibetaanse kabinet. Voor 
alle belangrijke regeringsposities werd zowel een monnik als een leek aangesteld. 
Naar mate de kracht van de Mongolen afnam, leefden de Dalai Lama's echter 
korter. De achtse tot en met de twaalfde Dalai Lama werden niet ouder dan 
twintig en stierven allemaal onder verdachte omstandigheden. In de 
tussenliggende perioden werd Tibet geregeerd door regenten. Doordat aan het 
einde van de negentiende eeuw de binnenlandse problemen van China 
toenamen, kon de dertiende Dalai Lama (1875 -1933) weer uitgroeien tot een 
sterke figuur die erg belangrijk was voor het lot dat Tibet te wachten stond. 

Gesterkt door de toenemende chaos in China vielen in 1904 de Britten, die 
in India zaten, Tibet binnen om hun handelsbelangen veilig te stellen. Terwijl de 
Dalai Lama de wijk had genomen naar Mongolië sloten de Engelsen een verdrag 
met de Kashag dat impliceerde dat geen enkele staat zich meer zonder 
toestemming van de Engelsen met Tibet mocht bemoeien. De twee Chinese 
vertegenwoordigers (Ambans) die in Lhasa waren, werden daarbij gepasseerd. In 
ruil voor bepaalde handelsbelangen sloten de Engelsen in 1906 ook een verdrag 
met China, waarin de Anglo-Tibetaanse overeenkomst werd erkend. Maar in 
1907 sloot Londen alweer een verdrag met China en Rusland waarin bepaald 
werd dat China suzereiniteit over Tibet had. Een verwarrende situatie die 
ontstaan is doordat de verdragen uit 1904 en 1906 door de Engelse koloniale 
regering in India zijn gesloten en het verdrag uit 1907 door Londen. De Britse 
inval had de Chinezen echter gewaarschuwd dat hun macht in Tibet tanende 
was en in 1910 vielen ze Tibet binnen. Weer moest de Dalai Lama de wijk 
nemen, dit keer naar India. In 1911 viel echter de Ch'ingdynastie en sloegen de 
Chinese troepen aan het muiten omdat ze geen soldij meer kregen. Daarop werd 
het leger tesamen met de Chinese vertegenwoordigers in Lhasa door de 
Tibetanen Tibet uitgedreven. De dertiende Dalai Lama riep in 1912 de 
onafhankelijkheid uit en 38 jaar zou geen enkele Chinees of niet-Tibetaanse 
mogendheid in Tibet de touwtjes in handen hebben. De Simlaconferentie van 
1914 zou alles hebben moeten regelen, maar alleen de Engelsen en de Tibetanen 
tekenden; China weigerde.70 

De dertiende Dalai Lama wilde een begin maken met de modernisering 
van Tibet. Hij richtte een leger op met zowel Engelse, Japanse als Russische 
adviseurs. Hij trachtte internationale betrekkingen aan te knopen en zond 
studenten naar het buitenland. Ook voerde hij een post- en telegraafdienst in en 
stichtte hij kleine industrieën en hydro-elektrische centrales. Verder schafte hij 
de zwaardrukkende plicht om monniken en regeringsfunctionarissen van gratis 
vervoer te voorzien af. Hoewel landen als Engeland en de Verenigde Staten 
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toendertijd het Tibetaanse paspoort accepteerden, verzuimde de dertiende Dalai 
Lama om Tibet als souvereine staat te laten erkennen. Bij zijn dood in 1933 
waarschuwde hij voor een gevaar dat Tibet bedreigde, zowel van binnen als 
buiten. 

Het herhaaldelijk draaien van het hoofd van zijn lijk in een bepaalde 
richting, wolkformaties, visioenen in het meer van Lhamo Lhatso, en de groei 
van een stervormige zwam binnen één dag aan de noord-oostkant van de 
tempel waar het lichaam van de dertiende Dalai Lama lag opgebaard, waren de 
tekens die leidden naar het dorpje Takster, nabij het Kum Bumklooster dat op de 
geboorteplaats van Tsong Kapa in Amdo is gebouwd, en naar de daar 
woonachtige tweejarige Lhamo Dhondrup, zoon van eenvoudige boeren. Deze 
werd vervolgens aan allerlei tests onderworpen, zoals het herkennen van 
kleding, rituele voorwerpen en bekenden van de overledene. De jonge Lhamo 
Dhondrup sloeg zich zonder moeite door de schier onmogelijke tests heen, zodat 
er geen twijfel over bestond dat de nieuwe Dalai Lama gevonden was. Omdat de 
oostelijke provincie Amdo in 1940 reeds onder Chinees gezag stond, moest Lhasa 
een hoge losprijs betalen om de jonge Dalai Lama naar de Potala te halen. Aldaar 
onderging hij precies dezelfde scholing als een gewone monnik. Ook hoge 
incarnaties moesten de graad van Geshe halen voordat zij met politieke macht 
bekleed konden worden. Dit laatste werd in dit geval versneld door de Chinese 
inval. 

In 1949 hadden de communisten de burgeroorlog in China gewonnen en 
kwamen nu geheel Tibet "bevrijden uit de handen van buitenlandse 
imperialisten". Dat de Tibetanen hier niet om gevraagd hadden en er slechts zes 
buitenlanders in Tibet waren, weerhield de communisten er niet van "het 
Tibetaanse volk terug te laten keren naar het moederland China". De Chinezen 
maakten een historische claim door te wijzen op de relaties die in het verleden 
hebben bestaan tussen China en Tibet, zoals het huwelijk tussen Songsten 
Gampo en de Chinese Prinses en de patronageverhoudingen tussen Mongolen 
en Manchus enerzijds en Tibetanen anderzijds. De Tibetaanse regering 
beschouwt deze relaties sinds het vallen van de Ch'ingdynastie als verbroken. 
Volgens hen hielden na 1911 alle banden, die op religieuze en politieke gronden 
tussen de Chinese keizers en de Dalai Lama's en hun voorgangers waren 
gevestigd, op te bestaan. 

De meeste Tibetanen menen dat Tibet een afzonderlijke natie is met een 
eigen cultuur. De Chinese communisten, die iedere vorm van kolonialisme 
openlijk afwijzen, zeggen dat de Tibetanen een minderheidsgroepering zijn van 
de Chinese "familie van naties".71 Dit is een nogal gewrongen constructie, 
vooral wanneer je bedenkt dat de meeste Hanchinezen de Tibetanen altijd als 
achterlijke barbaren beschouwden. 

Aanvankelijke deed Mao Tse Tung de belofte de Tibetaanse cultuur en 
vrijheid te respecteren. In het besef van de heersende misstanden in zijn land 
deed de veertiende Dalai Lama een aantal landhervormingsvoorstellen. Eerst 
zou het land van de aristocratische families opgekocht en verdeeld worden, om 
daarna de kloosters aan te pakken. De Chinezen stonden echter deze 
hervormingen, die bij de Tibetanen populair waren, niet toe, en kwamen met 
hun eigen voorstellen. Alras werd het duidelijk dat de Chinezen de 
aanwezigheid van de Dalai Lama als hoofd van een door hen aangestelde 
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regering gebruikten om hun aanwezigheid in Tibet te legitimeren. Een 
Tibetaanse delegatie in Beijing werd door de militaire druk op het eigen land in 
1954 gedwongen om een ongunstig 17-punts verdrag te tekenen met betrekking 
tot de toekomstige status van de Dalai Lama, aanzet tot landhervormingen, 
regionale autonomie, vrijheid van religie, buitenlandse betrekkingen en de 
positie van het "vrijheidsleger".72 

De veertiende Dalai Lama koos in navolging van Mahatma Gandhi voor 
geweldloos verzet achter een masker van medewerking om de greep op de 
situatie niet geheel te verliezen. De last die het voeden van tienduizenden 
Chinese soldaten met zich meebracht werd echter steeds groter voor de kwetsbare 
Tibetaanse economie. Vooral in Kham in het oosten manifesteerden de 
Chinezen zich in toenemende mate intolerant. Als de Tibetanen in maart 1959 
vermoedden dat de Chinezen hun "kostbare juweel", de Dalai Lama, wilden 
ontvoeren, barst de bom. Opstand in Lhasa. De Chinezen grepen nu definitief 
militair in. Wanneer een bombardement op Lhasa dreigt, volgt de nu 
vierentwintig-jarige Dalai Lama het advies dat het Staatsorakel hem een jaar 
daarvoor al gegeven heeft; hij vlucht in "vrijwillige" ballingschap naar India. En 
passant wordt snel een nieuwe regering in ballingschap uitgeroepen, die in 1963 
een nieuwe grondwet gereed kreeg. De "Autonome Regio Tibet" wordt nu 
echter geheel door de Chinezen overgenomen. De in de ban van de Koude 
Oorlog zijnde Grote Mogendheden kijken de andere kant op. 

Toen de Dalai Lama eenmaal vertrokken was, was er voor de Chinezen 
geen reden meer hun strategische, economische en politieke bedoelingen te 
verhullen. Tibet is inmiddels in een militair bastion getransformeerd dat heel 
Centraal Azië domineert. De grote voorraad mineralen, dierlijke en vegetatieve 
bronnen zijn geëxploiteerd. Onbezonnen houtkap heeft plaatsgevonden, zodat 
vele bergen onder erosie lijden. Een wrede poging tot bekering van het 
Tibetaanse volk tot het socialisme van Mao heeft plaatsgevonden. Net als in 
China waren de Grote Sprong Voorwaarts en de Culturele Revolutie in de jaren 
'60 een dieptepunt. De Grote Sprong bracht hongersnood naar Tibet en 
gedurende de Culturele Revolutie werden 6300 kloosters en tempels in Tibet 
verwoest. De situatie leek zich eind zeventiger, begin tachtiger jaren te 
verbeteren met de Chinese "open deur" politiek. Er werd een begin gemaakt met 
herstel van de kloosters. Na onlusten in 1987 is de situatie in Tibet echter weer 
verslechterd. Het grootste gevaar voor de Tibetaanse cultuur in Tibet is de grote 
toestroom van Chinese settlers. Momenteel wonen er tweemaal zoveel 
Chinezen in Tibet als Tibetanen. 

In ballingschap tracht de Dalai Lama (afb. 1) vorm te geven aan de 
pogingen de Tibetaanse cultuur levend te houden. Aanvankelijk wilde hij zich 
uit alle politieke functies terugtrekken, maar dat werd hem door volk en 
regering niet toegestaan. Zijn politiek van geweldloosheid heeft hem de 
Nobelprijs voor de Vrede en respect over de hele wereld opgeleverd, maar nog 
geen vrij Tibet. Sommige jonge Tibetanen zoeken naar andere middelen. Tijdens 
een hongerstaking in Delhi in 1998 overleed één van de deelnemers, een andere 
demonstrant stak zichzelf in brand. Toch is de Dalai Lama nog steeds een 
symbool van de Tibetaanse eenheid en cultuur, zowel binnen als buiten Tibet. 
Over het instituut Dalai Lama is hij zelf nuchter: 
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1. - Tenzin Gyatso, de Veertiende Dalai Lama 
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Het is mogelijk dat ik de laatste ben... Instituten zijn van dien aard, 
dat op het moment dat het "instituut Dalai Lama" niet meer nuttig is, dit 
moet verdwijnen. Dat is de manier waarop dingen veranderen.73 

In interviews vertelt hij vaak dat hij zichzelf in zijn dromen slechts als 
gewone monnik ziet. Als allerbelangrijkste onderdeel van het bewaren van het 
Tibetaanse erfgoed beschouwt hij dan ook het op authentieke wijze doorgeven 
van de Dharma, de Boeddhistische leer, zoals deze in alle verschillende scholen 
van het Tibetaans Boeddhisme beoefend wordt. Wat dat betreft is hij een typische 
exponent van de zogenaamde Rimébeweging, die in de vorige eeuw ontstond 
geïnspireerd door grote invloedrijke meesters als Jamyang Khyentse Wangpo 
(1820-1892), die excelleerde in het onderricht en de beoefening van rituelen van 
de verschillende Sakya, Kagyü en Nyingmatradities. De huidige veertiende Dalai 
Lama volgt zelf ook onbevooroordeeld het onderricht en de beoefening van alle 
verschillende scholen. Hij legt het verschil in zienswijze van de diverse tradities 
als volgt uit: 

The oral transmission from the great adept Dzongsar Khyentse 
Chökyi Lödro says that the presentations of the levels of the path in the 
Nyingma system are seen from the perspective of a Buddha. Whereas in 
the Sakya system the presentation of the path is mainly in terms of a yogi 
on the path. The presentations in the Gelug system are mainly from the 
perspective of ordinary sentient beings.74 

Alle vier de scholen Nyingma, Sakya, Kagyü en Gelug hebben 
tegenwoordig kloosters in Dharamsala en er zijn zelfs Bönpo te vinden. De 
Bönreligie is in de loop der eeuwen volledig getransformeerd en op 
Boeddhistische leest geschoeid geraakt. Soms wordt zelfs gesproken over de 
vijfde school. De kloosters zijn zeer belangrijk voor het voortzetten van deze 
verschillende tradities. Iedere school heeft zijn eigen stijl van overdracht van 
rituele beoefening, onderricht, zang, muziek en maskerdansen. Ook de 
bijzondere religieuze schilderkunst, het maken van de metalen Boeddhabeelden 
en van wierook wordt door de kloosters in ere gehouden. 

Voor de meer wereldlijke Tibetaanse tradities is de oprichting van het 
Tibetan Institute of Performative Arts (TIPA) in Dharamsala van groot belang. 
Hier worden zang en dansstijlen van alle verschillende delen van Tibet 
beoefend. Ook wordt af en toe een Tibetaanse opera opgevoerd die wel een hele 
dag of zelfs een paar dagen kan duren. De "Library of Tibetan Works and 
Archives" draagt zorg voor het geschreven woord en geeft zowel spirituele als 
klassieke wereldlijke boeken uit. Dan is er ook nog de bijzondere Tibetaanse 
geneeskunst en de nauwverwante Tibetaanse astrologie, die in stand gehouden 
worden. Kunstnijverheid zoals het knopen van traditionele Tibetaanse tapijten 
komt men ook in Dharamsala tegen. Was de klasse van handelaars vroeger in 
Tibet slechts klein, in Dharamsala lijkt nu iedere familie wel met een of ander 
winkeltje vebonden te zijn. De markt is tegenwoordig niet Tibet, maar de hele 
wereld. 
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Westerlingen in Dharamsala 

Bij aankomst werd het me meteen duidelijk dat ik niet de enige 
Westerling in Dharamsala was. Integendeel, met name in de zomer van april tot 
oktober overspoelen Touristen het dorp om de hitte van het Indiase laagland te 
ontvluchten. Dit heeft ertoe geleid dat het dorp een relatieve materiële welvaart 
kent, zodat veel Tibetanen in India materieel beter af zijn, dan ze in Tibet ooit 
zouden zijn geworden. Daarbij dient gezegd te worden dat Tibetanen harde 
werkers zijn, die van iedere situatie het beste trachten te maken. Hoewel de 
onderlinge verhoudingen over het algemeen vriendschappelijk zijn, geeft dit bij 
locale Indiërs soms wel scheve ogen. Zo vertelde een boer me dat tien, twintig 
jaar geleden er Tibetanen aankwamen, die in lompen gehuld gingen en zo 
stonken dat je tien meter afstand moest bewaren en waarvan sommige nu in 
auto's rondrijden, waarvan hij alleen maar kon dromen. Volgens hem kwam 
het doordat ze zoveel goud en zilver uit Tibet hadden meegenomen en de Dalai 
Lama voortdurend bedelreisjes langs Westerse regeringen maakte. De locale 
Indiërs grijpen hun kansen niet om een slaatje uit het tourisme te slaan. Wel 
zijn er nu rijke Punjabi en Kashmiri, die de onrustig geworden thuishaven 
verlaten en zoveel geld betalen dat de Indiase regering tot natuurgebied 
bestempelde grond aan hen verkopen, waar ze hotels op bouwen. De Tibetanen 
mogen slechts grond huren. 

Het verblijf in India en het zien van de rijke, vrije westerse jongeren, die 
vakanties van maanden, zo niet jaren in Azië doorbrengen, leidt bij een aantal 
Tibetaanse jongeren tot een soms pijnlijke identiteitscrisis. Typerend voor de 
verschillende wijzen waarop zij hiermee omgaan zijn twee Tibetaanse jongens, 
die ik sprak. Toen allebei rond de twintig waren ze vier jaar daarvoor 
onafhankelijk van elkaar over de bergen door de sneeuw naar Nepal gelopen. 
Tijdens de vlucht waren hun vrienden opgepakt door Chinese grenswachten. 
Nimmer hadden ze meer iets van hen, of hun familie in Lhasa vernomen. In 
Dharamsala aangekomen werden ze eerst naar school gestuurd om te leren lezen 
en schrijven. Naar hun zeggen worden in Tibet alleen die Tibetaanse kinderen 
op de scholen toegelaten, wier ouders voldoende met de Chinezen meewerken. 
Nu spraken ze redelijk Engels. De Tibetaanse regering in ballingschap, die in 
Dharamsala zetelt, legt sterk de nadruk op goed onderwijs en poogt modern 
wetenschappelijk gericht onderwijs te combineren , met traditionele 
Boeddhistische studie. De ene jongen was sinds een maand in monniksgewaad 
gehuld en sprak vol enthousiasme over zijn droom: Zijn langgekoesterde wens 
om monnik te worden was in vervulling gegaan en nu wilde hij leraar worden 
en terugkeren naar Tibet om zijn volk een volgens hem juiste kijk op de 
geschiedenis voor te houden. Tevens wilde hij daarbij de Boeddhistische leer 
levend houden. Daarvoor achtte hij het celibaat onontbeerlijk en hij stond op 
het punt om naar de rust van klooster Ganden in Zuid-India te vertrekken. Het 
"stadse" karakter van Dharamsala zou hem maar afleiden van zijn weg. Hij was 
juist in zijn initiatieperiode, waarbij het gebruikelijk is dat de noviet gedurende 
een week tot een maand na twaalf uur 's middags geen voedsel meer tot zich 
neemt. Hij had een maand gekozen, want dat was het zwaarste. De andere 
jongen vormde ongeveer zijn tegenpool. Lange haren hingen voor zijn ogen en 
hij was gehuld in jeans met het opschrift "I kiss everything that moves". Meestal 
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hing hij verveeld sigaretjes rokend met zijn vrienden rond in de plaatselijke 
theetentjes. Ook hij had een droom: een westerse vrouw. Beiden stonden ze niet 
alleen in hun verlangens. 

Dharamsala is in de loop der jaren tot een opmerkelijke culturele 
ontmoetingsplaats en internationaal studiecentrum van het Boeddhisme 
geworden. Zo kwam ik daar om het Tibetaans-Boeddhisme te bestuderen en 
leerde ook de Dungchen, de grote Tibetaanse hoorn bespelen, terwijl ik op mijn 
beurt Tibetanen gitaarles gaf en samen met een Engelse drummer hielp bij het 
opzetten van een Tibetaanse rockgroep, de "Samsaraband" genaamd. Aan de 
muren van de oefenruimte ontbraken Prince en Madonna niet, terwijl 
traditioneel Boeddhistische rolschilderingen mijn woning sieren. Naast de 
zomertouristen, die "are doing India" en "everything is so cheap" tot stopwoord 
hebben gemaakt, kent Dharamsala echter ook een permanente westerse 
bevolking. Zij schuwen de regen en koude van de winter niet. Voor hen is 
Dharamsala samen met Bodh-Gaya en Bodnath in Nepal een plaats waar "it is 
happening" in de wereld. Naast Tibetologen en antropologen waren er artsen, 
psychologen, psychiaters, kunstenaars, schrijvers, musici, theologen, historici, 
astrologen en Boeddhisten uit de hele wereld met hun onderzoek bezig. "See you 
around campus", grapte Ralph, een Amerikaanse psychiater bij het afscheid 
nemen dan ook wel eens. Deze energieke levenskunstenaar schroomde niet om, 
indien nodig in zijn praktijk in de arme negerwijken van Philadelphia, na wat 
wierook en kaarsen te hebben aangestoken, bij de Apache geleerde 
indianenkreten te combineren met Tibetaanse mantra's, waarbij hij het 
tromgeroffel op zijn Nepalese sjamanendrum dan af en toe even staakte om een 
patiënt, die dacht bezeten te zijn vervolgens met een knoflook op het hoofd te 
slaan. Hij wist ook niet precies wat hij deed, maar moest constateren dat 
sommige mensen er meer aan hadden, dan aan diepgravende gesprekken over 
een verminkte jeugd of een alcoholische vader. Sommigen genazen zelfs 
spontaan waar bij anderen het gesprek en de medicijnen meer effect brachten. 

De Tibetanen zien al deze belangstelling met welwillende vriendelijkheid 
aan. Zij varen er wel bij en proberen iedereen zich zo veel mogelijk thuis te 
laten voelen. Zo doet men bijvoorbeeld naast het serveren van traditionele 
tsampa- en momogerechten verwoede pogingen de pizza opnieuw uit te vinden, 
hoewel er ook nog enkele plaatsen zijn waar verondersteld wordt dat je een soort 
vermicellisoep met stokjes naar binnen werkt. Aanvankelijk verstoorde de 
aanwezigheid van al die westerlingen mijn romantische beeld van veldwerk 
nogal, maar in de praktijk bleek het een groot voordeel te zijn. Zo werden er in 
het meditatiecentrum Tushita iedere maand cursussen van een paar weken over 
Boeddhistische teksten door lama's gegeven, waarbij dan tolken aanwezig waren. 
Tijdens de traditionele "Dalai Lama Teachings", het door Tsong Kapa ingestelde 
Mon Lamgebedsfestival, dat ieder jaar vlak na het Nieuwjaarsfeest gehouden 
wordt en waarvoor duizenden pelgrims naar Dharamsala gekomen waren, was 
er zelfs speciaal voor zo'n driehonderd westerlingen een simultaanvertaling in 
het Engels op de radio. Gelukkig vond ik iemand met een radio, zodat ik kon 
meeluisteren. De Dalai Lama sprak echter nogal luid door een microfoon in het 
Tibetaans, waardoor ik zes dagen lang bezig was met niet-luisteren naar de Dalai 
Lama, om te begrijpen waar hij het over had! Gedurende die rituele 
feestelijkheden vond ik ook onverwachts een eerste spoor naar de kangling. 
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Omdat het gebruik daarvan echter helemaal in het Boeddhisme is ingebed, zal ik 
hier in het volgende hoofdstuk eerst enige inleidende opmerkingen over 
maken. Daar de kangling met name in de Nyingma- en de nauw verwante 
Kagyütraditie gebruikt wordt en ik zelf het meeste onderricht van Sogyal 
Rinpoche en andere meesters uit de Nyingmatraditie heb ontvangen, is dat ook 
het perspectief waarop de volgende uiteenzetting gebaseerd is. 

Samenvatting van enkele hoofdpunten 

- Voor mijn veldwerk reisde ik af naar Dharamsala in India, waar de Dalai Lama 
woont met een kleine tienduizend Tibetaanse vluchtelingen en de Tibetaanse 
regering in ballingschap zijn zetel heeft. 

- De Tibetaanse politieke geschiedenis en het Boeddhisme zijn sinds de komst 
van het Boeddhisme naar Tibet in de achtse eeuw AD nauw verweven geraakt. 

- Het Tibetaans Boeddhisme kent nog vier hoofdscholen; Nyingma (de ouden) 
en de nieuwe vertaalscholen Sakya, Kagyü en Gelugpa. 

- De Gelugpa waren de laatste vijf eeuwen aan de macht. Gedurende deze tijd 
ontwikkelde Tibet zich tot een theocratie met een feodaal systeem. 

- De Chinezen respecteerden de Tibetaanse claims voor onafhankelijkheid niet 
en vielen in de jaren vijftig Tibet binnen. 

- In 1959 vluchtte de Dalai Lama naar India. Honderdduizend Tibetanen zijn 
hem gevolgd. 

- Geschat wordt dat een miljoen Tibetanen de afgelopen veertig jaar het leven 
hebben verloren. 6300 kloosters en tempels zijn vernietigd. Momenteel wonen 
er meer Chinezen dan Tibetanen in Tibet. 

- Vanuit Dharamsala tracht de Dalai Lama en de nu democratisch gekozen 
regering in ballingschap leiding te geven aan de Tibetaanse vluchtelingen en 
zorg te dragen voor de instandhouding van de Tibetaanse cultuur. 

- Inventie van nieuwe tradities en gewoonten, vernieuwing en continuering 
van de oude levenswijze vinden hier gelijktijdig plaats. 

- Hierdoor is Dharamsala niet alleen trekpleister van touristen en zowel 
Tibetaanse als westerse Boeddhisten, maar ook van onderzoekers uit diverse 
disciplines. 
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