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DE POËZIE DER COÏNCIDENTIE 

There is the story of a certain arhat who is born into the particular 
karmic circumstances of a country without either teacher or teachings. As 
he grows up he develops questions about life. He takes long walks and at 
one point comes upon a charnel ground and finds 'an old piece of human 
bone. Picking it up and examining it, he questions where this bone comes 
from. The bone comes, obviously, from death. Where does death come 
from? Death comes from illness, old age. And he goes on in this 
reasoning, back and back - old age comes from birth and birth comes from 
intercourse and intercourse from feeling, touching, grasping and so on. He 
goes back, back, back. Finally he finds that the whole source and basic root 
is ignorance. He arrives at that conclusion just by looking at the bone and 
reasoning back. It is a kind of auspicious coincidence, a karmically 
auspicious chain reaction - you find a certain bone and you happen to sit 
down and look at it and think about it. This is an intellectual approach, it 
could be said, and also an intuitive one. It is not particularly extraordinary. 
Anyone could do it. Anyone could go back, step by step, finding some 
source for the previous conclusion, some obvious answer. 

A lot of us are in a situation similar to this arhat -our present 
situation is that of having a certain dissatisfaction and wanting to find out 
more about it. A certain curiosity and dissatisfaction, curiosity and pain 
and pleasure and the knowledge that we have come across in our lives, 
have brought us here together. Having arrived at this point of being here, 
you question your result. Not only do you look back by way of an 
intellectual researching process, you also practice and experience what you 
are thinking about. Having experienced what you are thinking about, all 
life situations become much clearer, precise and obvious, at this present 
moment, right here.423 

Nu ik terugkeer naar de beschrijving van gebeurtenissen die in maart en 
april 1991 plaatsvonden tijdens mijn veldwerk in Dharamsala wil ik beginnen 
met in herinnering te roepen dat ik toendertijd nog niet veel van het 
dijbeentrompetgebruik afwist. Tot vlak voor mijn ontmoeting met Karma 
Lhundup dacht ik er zelfs nog over om maar een andere invalshoek voor mijn 
onderzoek te kiezen. Geen idee had ik van wat komen ging, laat staan van de 
tijdsspanne die de uitwerking van mijn onderzoek zou vragen en het verloop 
dat nog in Nederland en later in Engeland en Frankrijk zou volgen. Hoewel ik 
nimmer gedacht heb aan opgeven, kan ik wel bekennen dat in de loop van de 
uitvoering van de gigantische taak die ik mezelf gesteld had om dit alles op te 
schrijven, me op een gegeven ogenblik de moed dermate in de schoenen 
gezonken was, dat me niets anders restte dan deze uit te trekken en barrevoets 
verder te gaan. Van dat alles had ik toen geen idee. De ontmoeting met Karma 
Lhundup, het eerste gesprek en de mogelijkheid om een Durceremonie mee te 
maken brachten in twee dagen tijd een revolutie in mijn veldwerk teweeg. 
Ineens wist ik dat het wat zou worden en dat ik niet met lege handen naar huis 
zou komen. Binnen achtenveertig uur had mijn toestand zich veranderd van 
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iemand, die in het ongewisse verkeerde over de zin of waanzin van zijn missie, 
tot die van iemand die niet alleen het spoor van het bot rook, maar ook in de 
overtuiging leefde dat hij beet had. Mijn gebeden leken verhoord en ik was 
gegrepen. 

Opgewonden over de wending in mijn onderzoek en de wereld die door 
het gesprek met Karma Lhundup was opengegaan, kon ik op die voor mij 
gedenkwaardige avond van de achtse maart 1991 de slaap slechts moeilijk vatten. 
Nadat dit uiteindelijk toch gebeurde werd ik de volgende ochtend wakker met de 
herinnering aan een indringende droom. Hierin stond ik voor een groepje 
monniken en ik zou een bijzondere behandeling ondergaan. Eén van hen zei dat 
ik geluk had dat ik hier maar honderd roepies voor hoefde te betalen, daar het 
me in Nepal wel vijfduizend zou kosten. Toen blies een ander met zijn adem 
een witte lichtstraal in mijn mond en ik werd wakker terwijl ik de warmte van 
deze energie nog in mijn borst voelde cirkuleren. Later herinnerde ik me dat 
vijfduizend Nepalese roepies het bedrag was dat aanvankelijk door de Tibetaanse 
verkoper werd gevraagd voor de anderhalf jaar eerder aan mij verkochtte 
dijbeentrompet. Ik kleedde me aan en ging naar beneden om contact te zoeken 
met de baas van het hotel en om aan hem toestemming te vragen om de 
Durceremonie bij te wonen. Na ontvangen te zijn in de "mooie kamer", die 
naast de huistempel gelegen was en voorzien te zijn van de met de gebruikelijke 
Tibetaanse gastvrijheid bereide boterthee, legde ik de reden van mijn verzoek 
uit. Dat ik al drie weken in het hotel logeerde, sprak duidelijk in mijn voordeel. 
Een goede gast wilde men liever niets weigeren. De hotelbaas gaf me 
toestemming mits ik een bijdrage zou leveren voor de offerandes waarmee het 
ritueel gepaard zou gaan. Daar ik geen idee had wat een geschikt bedrag zou zijn 
om te geven, besloot ik gestimuleerd door mijn droom om honderd Indiase 
roepies te geven. Dit scheen o.k. en ik prijsde me gelukkig. 

De volgende dagen vernam ik echter meer over de aard van de tragedie 
die zich vlak voor mijn komst naar Dharamsala in het hotel had afgespeeld. 
Naast de aanwezige gasten werd het hotel bewoond door het gezin van de 
eigenaar, dat van zijn broer en nog een onbekend aantal andere familieleden. Zo 
was er ook een monnik die altijd in zijn kamertje zat te zingen. Gezeten op mijn 
eigen kamer was het niet ongebruikelijk dat de klanken van mantrarecitatie, 
Indiase televisieseries, westerse rockmuziek, babbelende touristen en luid 
joelende Tibetaanse kindertjes zich vermengden tot een wonderlijke 
mengelmoes: het geluid van Dharamsala. Tijdens het spelen van de kinderen op 
het dak boven mijn kamer was het gebeurd. Het tienjarig dochtertje van de 
jongere broer van de eigenaar was van het dak gevallen dat zich tientallen 
meters boven de berggrond bevond. Ze had het niet overleefd. In de Tibetaanse 
optiek gebeurt dit niet zomaar. Wij zouden misschien denken aan ouderlijke 
nalatigheid of kinderlijke onvoorzichtigheid, maar hier werd vermoed dat er 
een boze geest in het spel was, die het kindje over het hek had geduwd. Zoals bij 
wel meer culturen het geval is, zijn veel Tibetanen van mening dat vooral 
kleine kinderen het slachtoffer kunnen worden van de kwalijke invloeden van 
wezens uit een dimensie die de onze omringt. Kinderen zijn open en daarmee 
kwetsbaar, want ze hebben nog niet echt geleerd hoe zichzelf hiertegen te 
beschermen. Na het ongeluk werd er een lama geraadpleegd en deze stelde voor 
om de ngakpa's van het Nyingmaklooster in te schakelen en een Durceremonie 
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te houden, zodat het huis en de familie niet door nog meer tegenspoed en 
catastrophes zou worden getroffen. 

Hoe vreemd dat ik door een dergelijk afschuwelijk voorval wat betreft 
mijn onderzoek met mijn neus in de boter viel. Dit verhaal over het meisje 
frappeerde mij des te meer, omdat ik anderhalf jaar daarvoor in hetzelfde hotel 
logeerde en een opgezette dode aap op het dak had zien staan. Men deed daar 
toen nogal geheimzinnig over en ik kon er niet achter komen of de aap voor dit 
doel gedood was. Het enige dat ik ervan begreep was dat dit voor "good luck" 
was, hetgeen dan met name betrekking had op de inkomsten, die het toen net 
gebouwde hotel zou opleveren. De foto's, die ik van de opgezette aap had 
gemaakt, waren voor mij altijd één van de symbolen van "magisch" Dharamsala 
geweest, en nu dit weer. Even schoot het door mijn hoofd of het op deze wijze 
vragen van een dergelijk "good luck" het ongeluk zou hebben uitgenodigd en 
kon niet nalaten een verband te trekken tussen de dode aap, de moderne 
ondernemersmentaliteit van de hotelbaas en de synonymie tussen boze geesten, 
negatieve krachten en de drie "vergiften". Wat is "good luck" nu eigenlijk? Het 
diepe menselijke drama van ouders, die hun kleine meisje hadden verloren, 
werd d-oor de Tibetanen uitgelegd en getracht te verwerken in een vervlochten 
netwerk van magie, Boeddhisme, fijnzinnige psychologie en dito rituele actie. 
Om daar met mijn Hollandse snotneus tussen te zitten, vond ik niet altijd even 
gemakkelijk, maar intens was het wel. 

Ngakpa's in actie bij de Shedurceremonie 

Op de ochtend van de elfde werd ik gewekt door een kolonne Ngakpa's die 
de trap op kwamen stommelen. Onder hen bevond zich Karma Lhundup. Ze 
kwamen polshoogte nemen op de plaats van het ongeluk. Daarna gingen we 
naar beneden naar de mooie kamer waar het ritueel zou plaatsvinden en waar 
nu een gigantisch altaar met allerlei soorten offerandes, rituele voorwerpen en 
offercakes stond opgesteld (kleurenblad 7). Daarnaast stond een driepotig 
kamerastatief dat met een zwart kleed was behangen en waarop een op hout 
geschilderde symbolische weergave van het Chö-offer gezet was (afb. 29). Hoewel 
het uitvoeren van de Shedur normaal gesproken slechts een dag duurt, had de 
hotelbaas verzocht om dit een week lang te doen. De regenmaker en abt van het 
Nyingmaklooster Yeshe Dorje Rinpoche, die de gehele ceremonie leidde, vond 
dit echter te lang. Daar was geen tijd voor. Besloten werd om het ritueel vier 
dagen te laten duren, waarbij op de vierde dag op het dak van het hotel een 
vuuroffer zou plaatsvinden. Daar de eerste drie dagen ongeveer hetzelfde 
patroon gevolgd werd en ik later nog in de gelegenheid was om in het klooster 
een Durceremonie mee te maken, kon ik rustig bestuderen hoe deze werd 
uitgevoerd.424 

De ochtenden hadden het karakter van een voorbereiding. Hier was de 
familie niet bij aanwezig. Het werd uitgevoerd door negen ngakpa's, waaronder 
Yeshe Dorje Rinpoche en Karma Lhundup. Vijf van hen bespeelden de 
dijbeentrompet. Begonnen werd met het aanroepen van Guru Padmasambhava 
(afb. 32) middels het Gebed van Zeven Regels, waarin zijn geboorte uit een lotus 
wordt beschreven. Het is in vele terma's teruggevonden. 
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32. - Guru Padmasambhava 
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HUM 
In the north-west of the country of Odddiyana, 
In the heart of a lotus flower, 
Endowed with the most marvelous attainments, 
You are renowned as the 'Lotus Born'. 
Surrounded by many hosts of Dakinis 
Following in your footsteps 
I pray to you - Come and bless me with your grace! 
GURU PEMA SIDDHI HUM 425 

Hierna volgden het opsommen van de overdrachtslijn, het Nemen van 
Toevlucht, het Opwekken van de Bodhicitta en allerlei soorten Mandala-Offers. 
Dit alles markeert het ritueel als zijnde Boeddhistisch. Daarna begonnen de 
preparaties van de Durceremonie. De verschillende onderdelen werden aan het 
einde telkens weer gepurificeerd met de "Honderd Lettergrepen Mantra van 
Vajrasattva", waardoor eventuele fouten of ongeconcentreerdheid bij de 
beoefening onmiddellijk weggewassen werden. Het geheel werd geleid door de 
vajrameester, Yeshe Dorje Rinpoche. Alle aandacht was op hem gericht, hij 
vormde het hart en zijn leerlingen groepeerden er zich in een mandala omheen. 
Dit vond onder meer zijn uitdrukking doordat aan het begin van het ritueel 
Yeshe Dorje een vajra-scepter bij zijn hart hield. Hieraan was een lang 
vijfkleurig door jonge maagden geknoopt koord gebonden dat naar het altaar 
leidde en vandaar weer naar de ngakpa's en weer terug naar de meester, zodat er 
een energetische kring werd gevormd. Karma Lhundup vergeleek dit later met 
een elektrisch circuit. Het altaar en de ngakpa's werden zo door de geest van de 
lama gepotentiëerd. 

De Durceremonie is een speciale vorm van Chö. Terwijl bij de Chö vooral 
sprake is van een innerlijk gevisualiseerde offerande, wordt in de Dur ook 
uiterlijk vorm gegeven aan het offer van het ego en het doorsnijden van 
gehechtheid, zodat de aanwezigen meer betrokken raken bij het gebeuren. She-
dur betekent "het verdrijven van de agenten van de dood". Dit heeft betrekking 
op het uit het sjamanisme voortkomende idee dat wanneer iemand sterft, er als 
gevolg van sterke gehechtheid of sterke afkeer zich een negatieve energie kan 
manifesteren in de vorm van een geest. Deze geest kan zowel de levenden als de 
overledene schade toebrengen. Het is met name de onvoorbereide en plotselinge 
dood, die kan leiden tot de manifestatie van zo'n "She". Het ritueel is erop 
gericht de schadelijke effecten van deze "She" te neutraliseren. Zoals gezegd 
wordt in het Tantrische Boeddhisme onderscheid gemaakt tussen de uiterlijke 
geesten, die wij kennen als bijvoorbeeld rondspokend in oude kastelen, 
innerlijke geesten zoals de vijf emoties en een geheim nivo waarbij gesproken 
wordt over een obstructie in de subtiele energiekanalen. De drie nivo's van 
demonische krachten zijn uiteindelijk leeg van een onafhankelijk bestaan en 
omdat ze in wisselwerking met elkaar staan heeft een meester de mogelijkheid 
om middels zijn geestkracht de energie te transformeren. 

Een uiterlijke geest kan een mens slechts beïnvloeden wanneer deze in de 
ban is van de vijf emoties, of innerlijke geesten. Dit maakt hem kwetsbaar. 
Omgekeerd kan een geest uitgedreven worden door iemand bij wie de vijf 

288 



wijsheden zijn ontwaakt . Deze vijf wijsheden worden in de 
Durceremoniebelichaamd door vijf dakini's. Ook zij kennen een innerlijk en 
een uiterlijk nivo. Op het innerlijke nivo belichamen zij de creatieve 
wijsheidspotentie van de meester. Zij vormen de "samayasattva", de band die hij 
heeft met de Boeddha-natuur. Op het uiterlijke nivo betreft het hier de 
manifestaties van verlichte boeddhavormen, de "jnanasattva". Door zijn 
innerlijk potentieel met de boeddhavormen te versmelten is de meester in staat 
een energie te produceren die op willekeurig wat voor plaats een door demonen 
gekweld persoon kan penetreren. Door het gebruik maken van uiterlijk ritueel 
vertoon en met name ook door de muziek en de zang wordt de patiënt psychisch 
en emotioneel bij het ritueel betrokken. De opgeroepen boeddhavormen krijgen 
zo de ruimte om het innerlijk potentieel van de patient te wekken. De macht 
van de demonische krachten wordt zo verzwakt en door deze opening is de 
meester nu in staat hen verder te manipuleren. Hij begint met het aanroepen 
van de vijf uiterlijke dakini's ter assistentie: 

Black Dakini in the center of the Mandala, 
who embodies the Wisdom of Ultimate Truth, I call upon you: 
bring forth and pin down the ghost ignorance. 

White Dakini of the east, who is Mirror-Like Wisdom: 
bring forth the ghost anger. 

Yellow Dakini of the south, who is the Wisdom of Equality: 
bring forth the ghost pride. 

Red Dakini of the west, who is All-Discriminating• Wisdom: 
bring forth the ghost attachment. 

Green Dakini of the north, who is All-Accomplishing Wisdom 
bring forth the ghost jealousy. 4 2 6 

Dan transformeert de meester zich in de vijf innerlijke dakini's met de 
Toornige Zwarte Moeder, Machig Tröma Nagmo, als yidam in het centrum van 
de mandala en de vier dakini's van de windstreken eromheen (kleurenblad 4). 
De innerlijke en uiterlijke dakini's verschijnen als eikaars reflectie in een 
spiegel. Door de bekrachtiging van de initiatie versmelten ze en wordt de 
dualiteit tussen innerlijk en uiterlijk opgeheven. 

HUM 
In one moment I arise as the Black Dakini, 

holding a knife of cutting methods and a skull cup filled with wisdom. 
To my east is the White Thunderbolt Dakini, 
To my south is the Yellow Jewel Dakini, 
To my west is the Red Lotus Dakini 
And to my north is the Green Action Dakini. 
Thus do I embody the five wisdoms 

able to destroy the five psychic poisons 
and able to overpower every negative force. 4 2 7 

Nu de meester zich in de yidam Tröma Nagmo (kleurenblad 5) heeft 
gevisualiseerd kan hij als extra hulp voor de uitdrijving de beschermers van de 
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360 richtingen aanroepen. Zij immers hebben de gelofte afgelegd om de wezens, 
die zich als negatief ervaren energie manifesteren, onder controle te houden! 
Aan deze protectors worden speciale offerandes gebracht en gevraagd om zich nu 
aan hun deel van de gelofte te houden. 

HUM 
O 360 Dharma Protectors 

who in neons past were sworn by the mighty Buddhas to work for 
goodness, 

Come forth, come forth... 
Remove all obstacles to the ritual and protect me in this Dlmrmic action. 
Befriend me, a yogi striving in virtue. 4 2 8 

De voorbereidingen voor de eigenlijke uitdrijving zijn nu getroffen. In 
Dharamsala waar van s'morgens acht tot s'avonds zeven de Shedur plaatsvond 
was het nu twaalf uur, tijd voor een lunchpauze. De hele ochtend hadden de 
vrouwen in de keuken staan hakken, snijden en koken. Het was duidelijk dat ze 
in alle mogelijke opzichten aan de wensen van de ngakpa's wilden voldoen. Als 
tiende man werd ook ik gevraagd om plaats te nemen en rijkelijk van voer 
voorzien. Mijn verlegenheid met betrekking tot deze voor mij onverwachte 
gastvrijheid werd eenvoudig weggewuifd, gegeten moest er worden. Naast een 
kleine financiële tegemoetkoming vormden de maaltijden een onderdeel van de 
betaling der ngakpa's. Voor hen leken me de kookkunsten van de Tibetaanse 
dames een welkome afwisseling te vormen met hun sobere kloostermaaltijden 
en iedereen was dan ook in opperbeste luim. Dit was eigenlijk gedurende het 
gehele ritueel zo. Vooral Yeshe Dorje deed met zijn opmerkingen iedereen 
telkens weer in een luid schaterlachen uitbarsten. Deze vrolijkheid stond echter 
niet in contrast met de serieuze aangelegenheid. Integendeel, het scheen me 
veeleer zo dat ze bijdroeg aan de helende werking van het ritueel. 

Om twee uur s'middags werd de draad van de ochtend weer opgepikt. De 
hele kamer was nu gevuld met familieleden, buren, vrienden en kennissen. Als 
laatste mocht ik naar binnen en kon nog net bij de deuropening gaan zitten. 
Verteld werd dat bij dit onderdeel van het ritueel niemand meer de kamer in of 
uit mocht nadat het was begonnen. Elektrische apparaten werden van het 
lichtnet gehaald en lampen werden uitgedaan. Tassen en kastdeuren dienden 
opengezet te worden, zodat er geen afgesloten ruimtes in het huis meer waren 
waar eventueel een geest zich in zou kunnen verbergen. Wel mocht ik met mijn 
op batterijen lopende walkman de gezangen opnemen. De moeder van het 
overleden kindje zat stilletjes vooraan op de grond voor Yeshe Dorje Rinpoche. 
Ze leek nog steeds in een shocktoestand. Dof staarde ze voor zich uit en tijdens 
het ritueel was al haar aandacht op Yeshe Dorje gericht. Haar jongste kindje had 
ze op schoot getrokken, het af en toe teder strelend. Ze bekommerde zich niet om 
al de andere aanwezigen. Jong en oud verkeerden in opgewonden stemming, 
luid door elkaar pratend voordat er begonnen werd en in gespannen afwachting 
over wat er komen zou gaan. Het werd langzaamaan stil toen we allemaal wat 
gewijd water te drinken kregen om onszelf te reinigen. 

De ngakpa's begonnen met een herhaling van het Chö-thema van de 
ochtend te zingen. Daarbij bespeelden ze net als s'morgens damaroe, bel en 
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dijbeentrompet. De meeslepende heroïsche zang zette de toon en de sfeer werd 
op ontroerende wijze devotioneel. Na deze ouverture hield Yeshe Dorje een 
korte toespraak, waarin hij het doel van het ritueel uitlegde, wat de mensen te 
wachten zou staan en hoe hun innerlijke houding hierbij diende te zijn om de 
heilzame werking volledig tot haar recht te laten komen. Karma Lhundup 
vertelde me dat het effect van de Dur gebaseerd is op het harmonische samenspel 
van de beoefenaars, de boeddha's en de overige aanwezigen. De hoofdpunten 
van Yeshe Dorje's toespraak werden voor me vertaald en omdat op hetzelfde 
moment in de Shedur, die ik later in het klooster meemaakte, ook door Yeshe 
Dorje een toespraak werd gehouden en die vanwege de aanwezige westerlingen 
volledig vertaald werd, kon ik opmaken dat hij in grote lijnen dezelfde dingen 
zei. 

Allereerst werd gevraagd om de laatste briefjes met namen en foto's van 
degenen, die men middels het ritueel wilde begunstigen naar voren door te 
geven. Namen en foto's van levenden en overledenen werden in aparte bakjes 
verzameld. Later sprak ik in Dharamsala een Nederlandse vrouw uit Den Haag, 
die ook een Shedur met Yeshe Dorje had meegemaakt. Ze vertelde me dat haar 
beste vriendin nu al achttien jaar met haar huwelijk zat te modderen. Opdat het 
ritueel een bijdrage zou mogen leveren bij het oplossen van haar problemen 
stopte de vrouw de naam van haar vriendin in het bakje. De ongelukkig 
getrouwde vrouw wist hier natuurlijk niets van. Drie weken later ontving de 
Haagse vrouw echter een brief uit Nederland van deze vriendin. Deze vertelde 
dat ze niet meer wist wat ze moest doen, want plotseling had tot haar schrik haar 
man haar verlaten! Dit bleek op de ochtend te zijn gebeurd nadat haar naam in 
het bakje bij de Shedur was beland. De Haagse vrouw legde een verband en was 
nu vertwijfeld of ze de naam van haar vriendin wel in het bakje had moeten 
stoppen. 

In zijn toespraak vertelde Yeshe Dorje dat de Dur een zeer diepzinnige 
ceremonie was, die vooral niet te licht opgevat diende te worden. Ook is zij 
buitengewoon moeilijk om door de meesters goed uitgevoerd te worden. Het 
vereist de uiterste concentratie en een enorm vertrouwen in de Boeddha, 
Dharma en Sangha. Ter inspiratie van de aanwezigen vertelde Yeshe Dorje dat 
de yogi geen vooropgezette ideeën heeft. Voor hem is er geen juiste tijd of plaats, 
maar hij is tevreden in wat voor soort omstandigheden hij zich ook moge 
bevinden. De Chö dient om gehechtheid te doorsnijden en aversie is een subtiele 
vorm van gehechtheid. Omdat we het meeste gehecht zijn aan ons lichaam, 
wordt dit als symbool van ego en het gehele fenomenologische bestaan geofferd 
aan de Drie Juwelen. Yeshe Dorje zei dat we ons dienden te bedenken dat we in 
dit lichaam te gast zijn als in een hotel. Op een gegeven ogenblik vertrek je weer. 
De yogi tracht middels dit symbolische offer van zijn lichaam het dualistische 
denken en de dualistische geest, die alles classificeert in dit is goed en dat is niet 
goed, te doorsnijden. Door de vijf vergiften in de vijf wijsheden te 
transformeren streeft hij naar het bereiken van een toestand van "equal taste" 
met alle voelende wezens. Ieder wezen is voor hem van gelijke waarde. 

Ook de aanwezigen die geen yogi's zijn, dienen tijdens het ritueel een zo'n 
breed mogelijke motivatie te hebben, want net zoals het zonlicht in de morgen 
haar stralen spontaan in alle richtingen verspreidt, zo kan de Dharma door deze 
ceremonie alle voelende wezens begunstigen. Men dient hierbij compassie op te 
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wekken door zich te bedenken dat alle voelende wezens net als jijzelf iedere dag 
weer lijden met hun lichaam, spraak en geest te verduren hebben. Yeshe Dorje 
stelde dat het voor het effect van deze Durceremonie van geen enkel belang is 
wat voor soort religie men aanhangt. Het belangrijkste is een goed, zuiver en 
vriendelijk hart te hebben en de wens met zich mee te dragen om alle voelende 
wezens te begunstigen. Met die motivatie in het hart is er geen enkele twijfel of 
het effect zal gunstig zijn, zelfs als men niet-religieus is'. Yeshe Dorje zei dat 
wanneer je een goed hart en de wens voelende wezens te begunstigen hebt, dan 
is dat religie. Tevens waarschuwde hij ervoor dat men door hetgeen wat men in 
de ceremonie te zien zou krijgen niet moest denken dat hier sprake zou zijn van 
een of andere vorm van bijgeloof: 

"The Shedur is a profound moving ceremony, that has its roots in 
the Buddhist scriptures. The point of the ceremony is to get rid of 
superstition, not to build them up". 

Hierna kondigde Yeshe Dorje aan dat er tijdens de ceremonie één van de 
ngakpa's met een grote zak, waarop een angstaanjagend soort demonskop stond, 
zou langskomen (kleurenblad 8). Afhankelijk van zijn stemming zou deze 
ngakpa de aanwezigen hiermee hard of zacht slaan. Op het moment dat men 
door de zak geraakt wordt, dient men zich voor te stellen dat alle negativiteit van 
lichaam, spraak en geest, alle ziektes, ongeluk, verdriet, frustraties, 
verwachtingen, hoop en angst uit ieder deel van dit en vorige levens in de zak 
worden gevangen, waardoor alle blokkades worden weggenomen. Men dient 
zich te beseffen dat alle, wat Tibetanen "namtok" noemen in de zak verdwijnen. 
Men raakt hierdoor van alle irritatie, achterdocht, overbodige gedachten, 
bijgeloof, wantrouwen, achterklap, vooroordelen, foutieve zienswijzen, kortom 
alle mogelijke vormen van negativiteit bevrijd. Om het effect hiervan te 
maximaliseren stelt men zich voor dat door de aanraking met de zak niet alleen 
de eigen karmische schuld, die men in de loop van vele levens in alle mogelijke 
zijnsvormen heeft opgebouwd, maar ook die van alle andere voelende wezens 
in het cyclische bestaan van samsara wordt weggenomen. Niet alleen de wezens 
van deze planeet kunnen hierdoor begunstigd worden, maar alle 
transmigrerende wezens van alle Universums en dimensies kan men hierbij 
betrekken. Aangeraden werd om een sterk vertrouwen in het hart te voelen, 
mentale offerandes aan de boeddha's te maken, krachtige gebeden te doen, en 
tevens de motivatie te hebben dat de invloed van de vijf vergiften gereduceerd 
moge worden en de wens te koesteren dat men zal kunnen werken voor het heil 
van alle voelende wezens, of deze nu leven of in het bardo rondzwerven. 

Verder vertelde Yeshe Dorje dat één van de doelen waarvoor de Shedur 
uitgevoerd wordt het tegengaan van interferenties van buitenaf is. Het dient om 
zwarte magie, die eventueel over de aanwezigen is uitgesproken af te weren en 
te neutraliseren. Hij merkte op dat reizigers in vreemde landen allerlei mensen 
ontmoeten van verschillende religies en met verschillende opvattingen en 
allerlei motivaties en dat het heel wel mogelijk is dat er zwarte magie over één 
van de aanwezigen is uitgesproken. Ook in Tibet kwam het wel voor dat er 
figuren waren die ingehuurd konden worden en hun psychische krachten 
misbruikten door voor geld het onheil over anderen af te roepen. De Shedur is 
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het type ceremonie dat je van dergelijke vervloekingen en zwarte magie 
bevrijdt. 

Ook zei hij dat er mensen aanwezig kunnnen zijn van wie pas geleden 
een dierbare naaste is overleden. Wanneer deze overledene veel van de 
nabestaande gehouden heeft en erg gehecht is aan de levenden, dan kan het zo 
zijn dat deze geest rond blijft hangen. Omdat de overleden geest zoveel van de 
nabestaanden houdt, kan het zo zijn dat deze de nabestaanden probeert te helpen 
en niet weg wil gaan. Dit voorkomt echter dat deze geesten hun eigen weg 
vinden. Door de Durceremonie worden zij van deze gehechtheid, die een 
obstakel op hun pad is, bevrijd. Yeshe Dorje Rinpoche zei dat de doden ons niet 
kunnen helpen, ook al zouden ze dat willen. Ze dienen hun eigen weg te gaan. 

Na iedereen nog eens aangespoord te hebben om een zo'n breed en puur 
mogelijke motivatie en een sterk vertrouwen in het hart te hebben, kon de 
uitdrijving beginnen. Nu werden een twintigtal wapens onder de aanwezigen 
uitgedeeld (kleurenblad 7). Hier zat van alles tussen, zoals ijzeren zwaarden, 
messen, bijlen, een pijl en boog, een khatvanga-staf en een schouderblad van een 
schaap. Ook ik zat op sommige dagen met iets dergelijks in mijn hand, gereed 
om zo mogelijk een bijdrage te kunnen leveren. Zou dit nu "participerende 
observatie" zijn, bedacht ik me. Iedereen zat onwennig en sommigen ook wat 
nerveus lacherig met de wapens in de handen. Het effect was echter een nog 
grotere betrokkenheid bij het gebeuren. Veel van deze wapens waren uitgerust 
met een vajra-handvat. Ik herkende ze uit de iconografie van het Vajrayana als 
de wapens die de toornige boeddhavormen soms in hun vele handen dragen. 

In tegenstelling tot de voorbereidende en afsluitende delen van de Shedur, 
werd er in deze cruciale passage geen gebruik gemaakt van de damaroetrommels. 
In plaats daarvan werd de grote nga-trommel met een stok bespeeld. De trom 
hing met touwen gespannen tussen de tafel en het plafond op schouderhoogte 
van de trommelaar vrij in de lucht. De "umtze" (leider van de gezangen) 
hi speelden nu een paar bub'chal bekkens. Hij zette aan door deze van langzaam 
naar sneller luid op elkaar te laten kletteren en de trom volgde met harde 
klappen (afb. 13). Wanneer dit dan tot een climax was opgebouwd begonnen de 
bellen te bellen en liet Yeshe Dorje een schedeltrommeltje ratelen. Alsof het nog 
niet genoeg was klonken hier bovenuit dan driemaal de vijf kanglings met hun 
hartverscheurende oproep aan de goden en demonen. Telkens wanneer dit 
gebeurde bleef mij weinig anders over dan mijn hart vast te houden en in 
uiterste waakzaamheid rechtop overeind te gaan zitten. Een aantal keren werd 
nu hetzelfde herhaald. Nadat de kanglings geklonken hadden, bleef het nog even 
stil voordat men in een snelle krachtige en dwingende recitatieve zang losbarstte, 
ritmisch ondersteund door zachte bekkens en een luide trom, die up-tempo 
speelden tot dit weer uitmondde in verwoestend harde slagen, de bekkens weer 
begonnen te stuiteren, de bellen te bellen, de schedeltrommel te ratelen en de 
kanglings hun gebrul deden horen. Het werd broeierig warm in de kamer en 
steeds donkerder omdat buiten zich dikke wolken samenpakten. De sfeer in de 
kamer werd intiem. Voorafgegaan door blauwe bliksemschichten en 
rommelende donder brak er een onweer los, dat gevolgd werd door kletterende 
regen. De ngakpa's werden hierdoor echter geïnspireerd om met nog meer 
overgave te zingen. 

Onderwijl zat Yeshe Dorje Rinpoche schijnbaar onbewogen in volledige 
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concentratie gezeten het ritueel te dirigeren. Hij gaf de assistent met de zak 
aanwijzingen wanneer en waar deze moest slaan. Soms moest deze dan ook 
ineens op de grond slaan of ergens tegen de muur van de kamer of in een open 
kast. De assistent had een koord van gevlochten mensen- en yakhaar 
omgehangen. Deze ngakpa blies luid op een scheidsrechterfluitje in zijn mond 
om zijn komst aan te kondigen en in een hoge mate van urgentie om de 
aandacht van de aanwezigen te vragen. Terwijl hij langs kwam ging het gezang 
en gedrum in snel tempo door. Het viel me op dat hij sommigen met de zak 
aaide en andere een flinke klap verkocht. Bij mij verschilde dit de een of de 
andere keer. De moeder van het kindje kreeg echter geen meppen met de zak. 
Deze aaide hij slechts zachtjes, zodat net de aanraking van de zak te voelen moet 
zijn geweest. De vader van het kindje was in de hoek van de kamer opgesteld en 
in de andere hoek stond een andere man. Zij kregen de opdracht om de één met 
een grote zwarte en de ander met een grote witte pruik wild in de lucht te 
schudden en zo de demonen te bewegen richting Yeshe Dorje Rinpoche te gaan. 

Deze zat kaarsrecht met vuurspuwende ogen op een bank, die met kussens 
voor hem was verhoogd. Als belangrijkste gast en vajra-meester diende hij iets 
hoger te zitten dan de rest. Zijn aanwezigheid vulde de hele kamer. Hoewel hij 
al op leeftijd was, een bril met dikke glazen droeg, van een gehoorapparaat was 
voorzien, zijn rechterarm in een mitella droeg en wanneer hij erge pijn aan zijn 
schouder had bij het lopen ondersteund moest worden, boezemde hij bij 
iedereen een dermate groot ontzag in dat de meeste Tibetanen slechts een 
vluchtige blik op hem durfde te werpen, als ware het dat Tröma Nagmo nu zelf 
was verschenen. Voor hem stond een klein altaartje. Op een luipaardvel stonden 
drie namaak mensenschedels met daarop een driehoekige ijzeren doos, die met 
een zwarte doek was afgedekt. Op dit offeraltaar, dat sterk aan de Chö-visualisatie 
doet denken, lag een driehoekig plateau met daarop een van deeg gekneed rood 
beschilderd mannetje, dat uitgebeeld was als een lijk dat met de knieën lag 
opgetrokken en zo vastgebonden (kleurenblad 8). Karma Lhundup vertelde me 
later dat dit deegpoppetje een symbool van het ego is en dat de driehoekige vorm 
van het altaar refereert aan het feit dat het hier een toornige handeling betreft.429 

In de doos zaten houten blokjes, waarop de namen van negen families 
van geesten stonden. Hoewel ik dit niet zeker weet, zouden dit de negen groepen 
van Sadak, of grondeigenaargeesten kunnen zijn. De blokjes werden in de zak 
gestopt voordat hiermee rondgegaan werd. In het geval van een uitdrijving bij 
een zieke worden om de blokjes dan nog een paar haren van de zieke gebonden. 
Aan Karma Lhundup vroeg ik later of hij ook wel eens met de zak rondging. Hij 
vertelde me dat dit inderdaad het geval was en dat het gebruik was dat diegene 
van de ngakpa's, van wie de geboortehoroscoop het meest met die van de door 
demonen geplaagde overeenkwam, met de zak langs ging. Beiden waren dan 
bijvoorbeeld in het jaar van het Schaap geboren. Op mijn vraag of hij de 
demonen kon zien en wist wanneer hij ze te pakken had, antwoordde hij dat 
alleen Yeshe Dorje Rinpoche ze zag en hem dan vertelde waar hij moest slaan. 
Daarna zei hij echter dat terwijl hij bezig was met de zak rond te gaan, hij deze 
soms zag opzwellen. Dit shockeerde mij zeer, want tijdens de ceremonie in het 
hotel vroeg ik me namelijk af wat er toch in die zak zat. De ene keer was hij plat, 
maar op andere momenten had ik hem bol zien staan alsof er iets in zat! 
Vreemd. 
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Nadat de assistent in de Dur met de zak was langs geweest en iedereen had 
aangeraakt, stortte hij de inhoud ervan terug in de driehoekige ijzeren doos van 
het offeraltaartje voor Yeshe Dorje Rinpoche. Deze zwaaide dan met zijn rituele 
phurba-dolk, waaraan een zwarte sjaal was gebonden en sprak de geesten in een 
solozang toe (kleurenblad 4):430 

"O ghost, hear me. 
I have power over your world. 
Hide in water and the White Dakini will seize you. 
Hide in earth and the Yelloiv Dakini will seize you. 
Hide in fire and the Red Dakini will seize you. 
Hide in air and the Green Dakini will seize you. 
Your time is neigh. 

My Vajra-hook, my Vajra-noose, my Vajra-chain and my Vajra-bell 
are coming at you. 

The winds of your fate are behind you and the smoke of delusion in front. 
Come, then, into this effigy prepared for you. 
Run east and the Mirror-Like Wisdom will reveil you. 
Run south and the Wisdom of Equality will hinder you. 
Run west and the All-Discriminating Wisdom will locate you. 
Run north and the All-Accomplishing Wisdom will overpower you. 
Come into this effigy, so attractive and safe". 4 :" 

Op deze wijze wordt de geest ertoe verleid in het beeldje van het 
c iegmannetje, dat bovenop de doos lag, te kruipen. De scene doet denken aan de 
beschrijvingen over het bardo in het Tibetaans-Dodenboek. Ook daar wordt 
beschreven hoe de geest van de overledene, wanneer hij de heldere lichten van 
de boeddha's niet als zijn ware natuur herkend heeft, voortgedreven wordt door 
de winden van zijn karma, terwijl voor hem de afgronden van onwetendheid, 
agressie en begeerte zich aftekenen. Dan kan hij niet anders dan voor de Heer 
van de Dood verschijnen, die hem meesleurt om in de spiegel van het karma te 
kijken en waarbij men de sensatie heeft in stukken te worden gescheurd. Er is 
geen ontsnappen aan de waarheid mogelijk, want zoals ook in het Tibetaans 
Dodenboek wordt beschreven, staan de dakini's aan de poorten van de mandala 
( igesteld met hun haak van liefdevolle vriendelijkheid, de lasso van compassie, 
de ketting van vreugde en de bel van gelijkmoedigheid.432 Het ego heeft geen 
verweer tegen de Vier Onmetelijkheden van bodhicitta en deze wapens van het 
mededogen. Karma Lhundup vertelde me het verhaal van een Durceremonie 
waarbij de vajra-meester vreselijk geïrriteerd raakte en kwaad werd, omdat hij de 
demonen maar niet te pakken kreeg. Naast hem zat een ngakpa, die heel rustig 
bleef. Deze zag toen de demon boven op het hoofd van de boze 
ceremoniemeester zitten te lachen. De demon zei tegen de rustige ngakpa dat 
zolang de vajra-meester aggressief was, deze hem niet te pakken kon krijgen, 
maar dat hij tegen compassie geen verweer had. Dan moest hij komen en was hij 
hulpeloos. "Just a story, but full of meaning", zei Karma Lhundup. 

Terwijl in de Chö wordt gevisualiseerd hoe alle negatieve krachten als 
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zwarte wolken in het als lijk geofferde lichaam worden opgenomen, wordt daar 
hier in de Shedur uiterlijk vorm aangegeven middels het ego-representerende 
deegpoppetje. Iets soortgelijks heb ik ook later meegemaakt bij een Chö-
ceremonie genaamd "Changbu Gyatso". Aan het begin hiervan kregen we 
allemaal een tsampabolletje waar we met onze rechterhand in moesten knijpen 
en met onze linker ringvinger een gat in moesten boren. Dit gaf dan een 
afbeelding te zien van de twaalf astrologische dierentekens en de zes werelden 
waarin we in de loop van onze vele levens geboren waren. Net als bij de 
aanraking met de zak in de Shedur moest men zich hierbij voorstellen dat alle 
negativiteit en alle karmische schuld van alle wezens in al hun levens in het 
deegbolletje verdwenen. Door deze 'changbu' langs het lichaam te strijken 
worden alle ziektes hierin opgenomen. De Chö werd dan uitgebreid met het 
werpen van deze deegbolletjes in het vuur, dat hoog oplaaide en wiens vonken 
de aanwezigen dan weer purificeerde. Aan de vernietiging van ego wordt zo 
symbolisch vorm gegeven door het als zondebok in de changbu te projecteren. 
Belangrijk is dat men daarbij het gevoel heeft dat het werkt. Om het geloof en de 
suggestie te versterken wordt daarom gebruik gemaakt van dergelijke uiterlijke 
middelen. Dit geldt ook voor de tsok offerrituelen, waarin de negativiteit 
voortkomend uit onwetendheid wordt geprojecteerd in van tsampadeeg 
gemaakte offercakes, genaamd torma's (kleurenblad 7). Torma betekent letterlijk 
"to throw away". Tsampa is het belangrijkste voedsel van de Tibetanen en over 
de oorsprong van dit gebruik van deeg als verleidingsmiddel en voer voor de 
demonen bestaat een mooie legende, die wel bijzonder van toepassing lijkt te 
zijn op de Durceremonie, die in het hotel in Dharamsala werd gehouden. 

At the time of Buddha Shakyamuni a ferocious Rakshasi lived in 
India, who had become the terror of the villages lying close to her dwelling 
as she used to kidnap and eat children. The villagers came to lay their 
grievance before Shakyamuni, who promised to help them. The sage 
went into meditation, and with his spiritual eye he saw the cave of the 
Rakshasi. Noticing that she had a child of her own, he waited for her to 
leave her abode, and when an auspicious moment came he entered her 
dwelling, took the child away, and hid it in his begging-bowl.The Rakshasi, 
not finding her child upon return, began to wail and cry and started to 
search the countryside trying to find the child again. After seven days of 
futile search she came to Shakyamuni's residence, to request his help. 
Shakyamuni asked her whether she felt pain in her heart on account of 
tliis loss, to which question the Rakshasi agreed, saying that she suffered 
indeed under extreme sorroivs and distress. The sage told her now that 
the same pain was suffered also by all those villagers whose children she 
had eaten.The Rakshasi, deeply ashamed, promised to give up her evil 
pursuits, if only her child would be returned to her. After binding her with 
a solemn oath to keep her promise, Shakyamuni produced to her greatest 
happiness the child from his begging-bowl. The Rakshasi then asked, on 
what she shoidd live from now on since the eating of human beings was 
prohibited to her, and Shakyamuni therefore ordered that each Buddhist 
monk should save, when taking his meal, a handful of dough for the 
Rakshasi. 4 3 3 
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Zoals ook de eigen emoties (agressie etc.) te purificeren en te 
transformeren zijn, blijkt uit dit verhaal opnieuw het Boeddhistische idee dat 
demonen niet onverbeterlijk slecht zijn, maar alleen geen idee hebben wat zij 
andere voelende wezens aandoen. Ook zij handelen uit onwetendheid en 
kennen het lijden. Compassie is het vaardige middel dat hen tot het inzicht kan 
brengen hun geconditioneerde gewoontepatronen te verlaten. Met dit doel 
worden de demonen ook gevangen in de Durceremonie. Telkens weer werd de 
zak uitgestort voor Yeshe Dorje en herhaalde hij de oproep aan de demonen het 
deegpoppetje binnen te gaan. Hij bestudeerde de houtjes aandachtig en zette op 
sommigen een kruisje. De andere houtjes werden weer in de zak gestopt en 
rondgegaan werd totdat Yeshe Dorje het voldoende achtte. Met zijn phurbadolk 
stak hij nu in het hart van het deegpoppetje en sneedt het vervolgens met een 
vajrames in stukken, gelijk in de Chö het eigen lichaam door Tröma Nagmo in 
stukken wordt gesneden. Zo worden op symbolische wijze de toegangspoorten 
waardoor de demonen de gekwetste mensen kunnen teisteren doorsneden. 

Het stuk gesneden poppetje werd nu geplaatst voor een afbeelding van een 
stupa (afb. 29), een Boeddhistisch symbool voor de verlichte geest. De meester 
zingt nu kalmerende woorden tot de geesten. Hij zegt hen niet bang te zijn, maar 
zich te verheugen in het feit dat de dagen waarin zij de mensen kwaad 
berokkende voorbij zijn en moedigt hen aan een visioen van een hemel in hun 
e.>est op te roepen. Nu wordt de demon door de meester langzaam door de 
verschillende nivo's van de stupa geloodst, waarbij hij telkens "PHAT" roept. 
Eerst door het vierkant van het element aarde, dan door de cirkel van water, de 
driehoek van vuur, de sikkelvorm van lucht, om de geesten vervolgens door de 
top van de stupa heen te schieten naar Sukavati, het Pure Land van 
Gelukzaligheid, waar de voormalige demon herboren wordt in een lotus, zodat 
het zich langzaam kan ontwikkelen in de wegen der goedheid en nimmer meer 
zijn verwoestende wraak op de mensheid zal uitoefenen.434 Karma Lhundup 
vertelde me dat Yeshe Dorje Rinpoche door deze phowa toe te passen het 
bewustzijn verhoogt van de demonen. Hij zei dat ze eigenlijk "very lucky" 

iren om zo iemand als Yeshe Dorje Rinpoche tegen te komen, want, terwijl 
gewone mensen er hard voor moesten werken, werden deze demonen zo in één 
klap tot een boeddha gemaakt.435 

Na dit gebeuren zongen de ngakpa's een aantal keren de mantra van 
Padmasambhava op die specifieke melodie, die geïnspireerd is op de vlucht van 
de gier. Hierna was het theepauze en trok de gehele familie zich weer terug, 
waarna de ngakpa's damaroe, kangling en bel weer oppakten voor afsluitende 
zang. Dit werd zo drie dagen lang herhaald en iedere keer werd er in de 
lunchpauze weer een nieuw poppetje gekneed. Op de derde dag vond er nog een 
uitbreiding van dit exorcismeritueel plaats, doordat naast het poppetje gebruik 
werd gemaakt van een hondenschedel om de geesten in te vangen. Karma 
Lhundup vertelde dat een kamelenschedel eigenlijk beter was, maar omdat deze 
niet voorhanden was, volstond de gevonden hondenschedel. Tijdens deze 
passage werd weer iets andere muziek gespeeld waarbij men gebruik maakte van 
silnyan-bekkens, de nga-trommel en de hobo-achtige gyaling (afb. 13). Ook dit 
had een cyclisch karakter. -Nadat de geesten in de hondenschedel gevangen 
waren, werden er briefjes met mantra's in gestopt en werd er om de schedel een 
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zwarte doek gedaan. Ze werd stevig dichtgeknoopt met vijfkleurig garen, 
waartussen puntige stokjes waren gestoken, zodat de demonen niet meer 
konden ontsnappen. Op de vierde dag zou de schedel begraven worden. 

Eerst vond op deze laatste dag echter nog een groot vuuroffer plaats. Op 
het dak van het hotel, precies op de plaats waaronder mijn kamer lag, werd een 
vierhoek van één bij één meter schoongemaakt, afgebakend en opgevuld met 
zand. Hierin werd met een passer en wit poeder een mandalapatroon getekend, 
waarbij gebruik gemaakt werd van een op papier getekend voorbeeld 
(kleurenblad 9). Het poeder werd gestrooid langs het regenboogkleurige koord dat 
aan het begin van de Shedur gebruik werd om de ngakpa's in een kring met het 
altaar en de lama te verbinden. Het moest allemaal precies volgens de regels 
plaatsvinden, waarover men druk discussieerde. In het met bakstenen 
afgebakende vierkant werden twee cirkels getekend met daarin weer een 
vierkant, daarin twee elkaar snijdende driehoeken met weer een cirkel erin en 
daarin een vierbladige lotus rond het middelste cirkeltje. Aan de poorten van de 
mandala werden vier sikkelvormige vajramessen getekend. Bovenop de 
tekening werd het hout gestapeld als twee in elkaar snijdende driehoeken. 
Rondom werden vlaggen opgesteld in de kleuren van de vijf boeddhafamilies, 
die de vijf wijsheden verbeelden. Aan de ene kant van de vuurofferplaats stelde 
de ngakpa's zich op, terwijl de familieleden aan de andere kant gingen zitten. Ze 
waren allen de hele ochtend bezig geweest met het klaarmaken van een grote 
hoeveelheid offerandes, die allemaal in het vuur zouden verdwijnen. Voor 
Yeshe Dorje Rinpoche was van een tafel een troon gemaakt, die tegenover het 
vuur tussen iedereen in stond (kleurenblad 9). Tegen de tafel was een golfplaat 
gezet met daarop een krijttekening van de berg Meru en de zon en de maan. Het 
geheel was overdekt met een grote op het dak van het hotel opgezette tent met 
één paal in het midden. 

Aan het begin van de ceremonie ging de vader van het overleden kindje 
naast Yeshe Dorje staan. Op diens teken ging de vader met een fakkel drie keer 
rechtsom de brandstapel lopen, waarna hij het aanstak. Daarna wierp Yeshe 
Dorje de stukken deegpoppetjes, de houtblokjes uit de zak, de briefjes met 
namen, de foto's en alle overige offerandes in het vuur (kleurenblad 9). Op deze 
wijze werd het exorcismeritueel verzegeld. Toen werden alle aanwezigen 
uitgenodigd om drie keer rond het hoog oplaaiende en knetterende vuur te 
lopen om zichzelf zo te purificeren van al het verzamelde negatieve karma. 
Hierna kreeg iedereen een stip van de as op het voorhoofd. Dit alles werd weer 
door de ngakpa's begeleid met gezang, damaroes, bellen en kanglings. Terwijl de 
zon nog scheen begon het nu heel even zachtjes te regenen en zelfs te hagelen. 
Iedereen ervaarde dit als een grote zegen en trok het in een direkt verband met 
de succesrijke werking van het door Yeshe Dorje uitgevoerde ritueel. Dergelijke 
regendruppels worden door de Tibetanen "zonnetranen" genoemd en aan de 
hagelstenen wordt een geneeskrachtige werking toegeschreven. Hoewel ik ze zelf 
niet gezien had, vroegen later op de dag mensen, die helemaal niet wisten dat de 
Durceremonie had plaatsgevonden, aan mij of ik ook die prachtige regenbogen 
aan de hemel had gezien. Tot slot werd er boter op het vuur gestrooid zodat dit 
nog lang bleef nasmeulen. 

In de veronderstelling verkerend dat het nu wel allemaal voorbij zou zijn, 
ging ik naar mijn kamer terug. Daar werd ik echter opgeschrikt door het 
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hernieuwd klinken van de muziek. Ik keek van het balkon naar beneden en was 
getuige van een demonenbegrafenis precies voor de ingangsdeur van het hotel. 
In het betonnen pad was een driehoekig graf uitgebikt (kleurenblad 9). Hierin 
werd door de vader van het kindje de omwikkelde hondenschedel geplaatst. Het 
was alsof hij nu na eerst het lichaam van zijn dochtertje verbrand te hebben, nu 
een stap verder ging in het accepteren van haar dood, alsof verdriet en 
schuldgevoelens begraven werden. Hierna ging Yeshe Dorje op het graf staan en 
riep de windhoeken aan. Vervolgens deden Yeshe Dorje, Karma Lhundup, de 
umtze en de assistent die met de zak was langsgegaan, nu met eikaars pinken en 
wijsvingers ineengehaakt onder begeleiding van muziek en gezang een 
rondedansje op het demonengraf. Daarna werd er een takkenbos opgelegd en na 
afloop werd het gat onmiddellijk door de baas van het hotel dichtgemetseld. De 
volgende dag was er nog slechts voor wie het wist iets van te zien. Verbaasd zag 
ik de nieuw binnenkomende touristen hieroverheen lopen. Ze hadden er geen 
idee van wat er zich onder hun voeten bevond. De ngakpa's trokken zich na de 
begrafenis nog één keer terug in de kamer van het huis om het ritueel op te 
dragen en slotgebeden te doen, waarin om een lang leven of een snelle 
hergeboorte van belangrijke lama's gevraagd werd. Hierna werd alles 
opgeruimd. 

s'Avonds kwam de hoteleigenaar op mijn deur kloppen, of hij mijn 
zaklamp mocht lenen. Ik liep met hem mee de trap naar het dak op. Daar 
bestudeerde hij aandachtig de asresten in de met golfplaten bedekte vuurplaats. 
Hij keek of hij misschien een gunstig teken zag, zoals bijvoorbeeld het 
verschijnen van een boeddhavorm of een zaadlettergreep in de as. Het werd me 
niet duidelijk of hij vond wat hij zocht. Alle Tibetanen verklaarde echter 
tegenover mij dat ze dachten dat het ritueel een groot succes was geweest. 

De volgende dag kreeg ik bezoek van een onthutste Kunga. Hij had van 
zijn laatste geld een flesje rum gekocht en besloten om dit samen met mij op te 
drinken, waarna hij vroeg of hij geld van me kon lenen. Deze Tibetaanse jongen 
woonde al vijftien jaar bij de familie en werkte in de goudsmederij van het 
hotel. Volgens hem was de Shedur ook gehouden omdat er teveel onderlinge 
jaloezie in de familie zou zijn. De hotelbaas was een zeer ambitieus zakenman 
en de familie opende in de tijd dat ik in India was nog twee nieuwe hotels in de 
stad. Kunga, die in het hotel in een soort kippehok woonde, stond echter al lang 
op gespannen voet met de hotelbaas. Op de dag na het ritueel was het tot een 
ontlading gekomen. Kunga had de moed opgevat om te zeggen wat hij ervan 
vond, er was ruzie ontstaan en de hotelbaas had hem uiteindelijk in het gezicht 
geslagen. Kunga besloot daarop zijn biezen te pakken. Aanvankelijk was ik totaal 
verbaasd over hoe een dergelijke ruzie na zo'n prachtig ritueel mogelijk was. 
Later begreep ik hier echter meer van. De werking van de Tantrische rituelen is 
niet zo dat alles daardoor zondermeer païs en vree wordt. Net als bij de meditatie 
kan in eerste instantie en ook uiteindelijk rust en kalmte van gemoed optreden. 
Daartussenin ligt echter een periode waarin als gevolg van de opgewekte energie 
allerlei zaken aan het daglicht kunnen treden, die voorheen verdrongen uit het 
bewustzijn waren. Het blootleggen van onderliggende spanningen kan conflikt 
en crisissituaties uitlokken, die wanneer opgelost tot een diepere vrede en 
harmonie kunnen leiden. Dit kan echter soms wel even duren en van meditatie 
wordt je dan ook lang niet altijd "rustiger". Vlak voor mijn vertrek uit India was 
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Kunga weer bij de familie ingetrokken. Hij had van zich afgebeten en was 
zichtbaar tevreden met de verbeterde positie in de huishouding die hij had 
afgedwongen. 

Het leven als een zelf-opgevoerd drama 

Tijdens de dagen dat de Durceremonie werd gehouden was mijn relatie 
met Karma Lhundup, die tot dan toe zeer goed was, in een ambivalent vaarwater 
terecht gekomen. Op de tweede dag had hij een Canadese jongeman 
meegenomen aan wie hij van alles over het ritueel vertelde, wat ikzelf graag 
wilde weten. Langzamerhand kreeg ik het gevoel dat ik over alles met Karma 
Lhundup kon praten, als het maar niet over de Shedur was. Aanvankelijk wist 
ik niet of mijn verbeelding me parten speelde, of dat er werkelijk van een 
ommekeer in zijn houding sprake was, noch waaraan dit zou liggen. Dit alles en 
dan ook nog de emotionele lading die het ritueel voor de familie had, maakte dat 
ik me af en toe wat ongemakkelijk voelde. Karma Lhundup had me gevraagd of 
ik geen foto's tijdens de ceremonie wilde nemen, maar toen familieleden dit zelf 
wel gingen doen en ik Karma Lhundup's aandacht probeerde te trekken en 
toestemming wilde vragen dit ook te doen, negeerde hij dit hoewel ik ervan 
overtuigd was dat hij me gezien had. Langzamerhand voelde ik me in een soort 
007-rol glijden. 

Ondanks dit gevoel slechts gedoogd te worden, werd mijn aanwezigheid 
ook wel grappig gevonden. Zo zei Yeshe Dorje Rinpoche bijvoorbeeld dat ik 
helemaal geen westerling was, maar een Tibetaan omdat ik niets van het 
gebeuren wilde missen en zo kwam de umtze belangstellend informeren naar de 
kwaliteit van de geluidsopnamen. Maar dat Karma Lhundup me niet verteld 
had dat er nog een demonenbegrafenis plaats zou vinden na het vuuroffer kon 
ik maar moeilijk verkroppen. Hij wist toch dat ik een onderzoek deed? Ik was 
helemaal hiervoor naar India gekomen en was er erg op gebrand dat het me zou 
lukken. Ik voelde irritatie opwellen over het feit dat er hier mensen waren, die 
allerlei dingen wisten die ik wilde weten en van wie ik afhankelijk was om me 
dat te vertellen. Even voelde ik me in het moeras van intermenselijke relaties 
en persoonlijke ambities wegzinken. 

Maar dan, waarom zou Karma Lhundup me überhaupt iets vertellen? 
Wat had hij eraan? Het was tenslotte slechts aan zijn vriendelijkheid te danken 
dat het nog wat met mijn onderzoek werd. Bovendien is het zo dat de finesses 
van Tantrische rituelen van oudsher voor oningewijden geheim gehouden 
worden en pas nu het voortbestaan van de Tibetaanse cultuur in gevaar is 
gekomen, wordt hier openlijker over gesproken. Dan was er natuurlijk ook nog 
de culturele kloof. Ondanks al mijn pogingen tot begrip en zelfs ook een 
spontaan soort intuïtieve herkenning, bekroop me toch ook af en toe een gevoel 
van vervreemding: "Wat gebeurde er hier toch allemaal?" In lange 
boswandelingen tijdens welke ik me verbaasde over de brutaliteit van de apen 
en de meesterlijke vliegkunst der adelaars, hervond ik mezelf dan weer. 

Vanaf het eerste moment dat ik Karma Lhundup (kleurenblad 7) 
ontmoette, had ik warme gevoelens voor hem gekoesterd en was dan ook 
vastbesloten te proberen datgene wat tussen ons stond uit de weg te helpen, 
onderzoek of niet. Na drie keer vragen had hij eindelijk toegestemd in een 
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nieuw interview. Toen ik bij zijn kamer in het klooster aankwam, zat hij te eten, 
maar schoof me onmiddellijk zijn soepbord toe met de medeling dat hij genoeg 
had en dat ik goed moest eten. Hij was weer een en al vriendelijkheid en 
vertoonde opnieuw dezelfde openhartigheid om al mijn vragen te 
beantwoorden, zoals hij dat ook bij het eerste gesprek gedaan had en zoals al uit 
mijn bespreking van de Shedur is gebleken. Na drie kwartier werd hij even 
weggeroepen en dat gaf me de gelegenheid mijn bandopname te controleren. Tot 
mijn schrik stond hier echter niets op! Zenuwachtig keek ik de machine na of ik 
iets fout had gedaan, maar ik kon niets vinden. Toen Karma Lhundup weer de 
kamer binnenkwam, deelde ik hem mijn ontzetting en ergernis mede. Nadat hij 
gevraagd had of de batterijen het wel deden zei hij kalm: "Die dingen gebeuren 
soms. Dan neemt iemand een foto en staat er niets op". Verhalen over yogi's en 
lama's, waarbij het nog nooit gelukt is om ze op de beeldplaat te vangen 
spookten door mijn hoofd.436 

Tevens was dit echter de gelegenheid om aan Karma Lhundup te vragen 
of hij het moeilijk vond om met mij te praten. Hij beaamde dit en zei dat hij 
inderdaad geprobeerd had me te ontlopen. Het zou niet goed zijn voor zijn 
karma en dat van zijn lama, waarvan hij orale transmissie had gehad, als hij mij 
dingen zou vertellen die niet aan oningewijden verteld mochten worden. Door 
zijn enthousiasme voor de Dharma en de dingen waar ik vol belangstelling naar 
vroeg, was hij bang voor "slips of the tongue". De Canadese jongen had hij wel 
in vertrouwen durven nemen, omdat deze reeds was begonnen met de 
voorbereidende oefeningen (ngöndro) en ik (toen nog) niet. Daar ik echter een 
Chö-damaroe had gekocht en deze Karma Lhundup had laten zien, had hij wat 
meer vertrouwen in me gekregen met het idee dat ik me misschien nog wel eens 
zou laten inwijden en daarom besloten toch met me te praten. Ik besefte dat er 

oor Karma Lhundup sprake moest zijn van een conflikt tussen enerzijds de 
bodhisattva-gelofte uit het Mahayana, waarvoor geldt dat men iedereen die 
oprecht geïnteresseerd is in de Dharma zo goed mogelijk antwoord dient te 
geven, en de Tantrische gelofte van geheimhouding over hetgeen waarin men is 
ingewijd. Opgelucht en blij nu alles uit te kunnen praten, maar ook onthutst 
over het feit dat mijn vermoedens juist waren gebleken, vroeg ik hem of hij spijt 
had van bepaalde dingen die hij me verteld had en liever niet zou hebben dat ik 
daar over zou schrijven. Hij zei dat dit niet het geval was, maar vertalingen van 
Chö-teksten wilde hij niet geven. "You have to respect this, it's very powerful", 
zei hij. En voegde eraan toe dat het betekenis voor de mensen moet hebben, 
anders worden ze misschien ziek en verliest het ritueel zijn kracht. Om eerder 
genoemde redenen heb ik echter toch besloten de Chö-teksten, die ik later wel 
kon bestuderen, hier te bespreken. Deze waren immers reeds eerder, zij het soms 
in enigzins verbasterde vorm, gepubliceerd. 

De hele sfeer van de Durceremonie had me dermate aangegrepen, dat ik 
die avond me afvroeg of het feit dat mijn walkman niet meer werkte te maken 
had met de twijfels die Karma Lhundup en ik koesterden over de juistheid van 
ons gesprek. Ik trok mijn motivatie in twijfel en onderzocht of deze eigenlijk wel 
zuiver was. Ik ben van mening dat niet alles rationeel te verklaren is en dat 
pogingen daartoe soms een blokkade kunnen vormen, waarmee men zich 
afschermt van de wonderlijke krachten die in het universum werkzaam zijn. 
Maar wanneer je je open wil stellen voor niet-rationele verklaringen bestaat er 
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altijd weer het gevaar dat je jezelf vreselijk voor de gek houdt. Het is mijn 
ervaring dat veel gebeurtenissen zich op meerdere paralelle nivo's laten 
interpreteren; rationeel met ruimte voor zoiets als het toeval, of magisch, 
waarbij men oog heeft voor de synchronisiteit van een curieuse samenloop van 
omstandigheden, datgene wat Jung "betekenisvol toeval" noemde. Al naar 
gelang mijn behoefte aan nuchterheid of poëzie schakel ik in het dagelijks leven 
van het ene naar het andere nivo om, of laat ze gewoon naast elkaar bestaan. 
Eigenlijk is het zo dat hoe meer men zich inlaat met mystiek, deste nuchterder 
men dient te zijn. Dit valt ook op bij de lama's en ngakpa's. Ondanks de 
uitspraken die zij af en toe doen, waarbij men in eerste instantie met de rationele 
pet niet bij kan en die het hele beeld dat je van de wereld hebt soms volledig op 
zijn kop zetten, zijn dit verre van "zweverige figuren". Voor alles lijken zij een 
bijzonder pragmatische houding te hebben. Dit blijkt onmiddellijk uit hun 
ongekunstelde aanwezigheid en wanneer men eenmaal iets van het Tantrische 
transformatiebeginsel begrepen heeft, blijkt dit eigenlijk ook uit de dingen die zij 
zeggen, hoewel die aanvankelijk misschien wat vreemd in de oren klinken. 

Na afloop van het gesprek met Karma Lhundup moest ik concluderen dat 
ik waarschijnlijk gewoon mijn microfoontje tijdens het vuuroffer had laten 
vallen en het contactje los was gaan zitten, want het bleek dat deze nog slechts 
opnam als ik hem half in het opnameapparaat stak. Gelukkig kon ik me goed 
herinneren wat er gezegd was en alles na afloop uitschrijven. Het voorval had 
echter een opening gecreëerd in onze relatie en nadat de vervreemding was 
weggenomen, was ons contact intiemer dan daarvoor. Karma Lhundup vertelde 
me dat zijn ouders uit Tibet waren gekomen en dat zijn vader ook een ngakpa 
was. Van hem had hij een bel van meteoriet ijzer gekregen en zijn vader had 
hem op het hart gedrukt deze nog voor geen honderdduizend roepies te 
verkopen. Karma Lhundup was zelf in Mustang in Nepal geboren en noemde 
zich half Tibetaan/ half Nepalees. Zijn vaders vader was ook een ngakpa en zijn 
moeder beoefende ook de Chö. Meerdere keren had ze in haar leven in retraite 
Machig Labdrön's Chö beoefend. Na haar dood had ze twee dagen in samadhi-
meditatie gezeten en toen zag iedereen dat ze al die tijd een verborgen yogini was 
geweest. Karma deed zelf aanvankelijk een opleiding als medisch-laborant in 
Delhi. Na twee jaar, hij was toen vijfentwintig, vroeg zijn vader hem of hij geen 
ngakpa wilde worden, daar er niet veel jongeren meer beoefenden. Karma dacht 
er een paar dagen over na, en besloot toen om die reden met zijn studie te 
stoppen en ngakpa te worden. Daar zijn vader als chöpa Yeshe Dorje Rinpoche 
goed kende was er een plaatsje vrij voor hem in het klooster in Dharamsala. 
Toen ik Karma Lhundup voor de eerste keer ontmoette was hij drieëndertig en 
hij vertelde me dat hij twee maanden daarvoor de in de Nyingma- en 
Kagyutraditie gebruikelijk eenzame retraite had afgerond. Deze duurt drie jaar, 
drie maanden en drie weken. Gedurende deze tijd beoefende hij viermaal daags 
de Chö. Hij vertelde dat het goede van zo'n eenzame retraite is, dat als je met 
anderen bent je je aan hen gaat ergeren en als je alleen bent je je alleen aan jezelf 
kan ergeren. Dit is goed, want over het algemeen koesteren we onszelf teveel. Hij 
zei dat zelf-kritiek goed is, maar ook dat je ook van je zelf-kritiek kan gaan 
houden. Het is dan eigenlijk alleen maar een middel om het ego in stand te 
houden in plaats van het door te prikken. Of je jezelf nu de hemel inprijst of de 
grond inboort, vanuit het absolute gezichtpunt komt dit uiteindelijk op hetzelfde 
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neer. 
Op mijn vraag wat hij nu precies van deze retraite geleerd had, zei hij dat 

hij tot de realisatie was gekomen dat "life is a self-enacted drama". Dit hele leven 
met al zijn emoties zag hij als een zelf-verzonnen drama dat vanzelf weer 
overgaat. Nu kon hij lachen om zichzelf. Telkens proberen we de dood te 
ontlopen en doen daarvoor allerlei dingen. Maar, zo zei hij, we kunnen de dood 
slechts overwinnen door de angst voor de dood te overwinnen, ons lichaam 
sterft toch. Hij maakte een vergelijking waarbij hij stelde dat het leven als 
honderd roepies is en wanneer je naar de markt gaat, zijn die snel op. De 
herinnering aan mijn droom over honderd roepies en het feit dat ik dit bedrag 
bij de Durceremonie had geofferd, kwam in me op. Had ik door deze daad met 
mijn hele leven betaald? Karma Lhundup zei onderwijl dat hij nu drieëndertig 
was en grapte dat hij al drieëndertig roepies had uitgegeven. Hij zei dat het 
ritueel gebruik van schedels en botten diende als contemplatie op de 
vergankelijkheid en de dood. Het spoort aan om geen tijd te verliezen, maar om 
de Dharma te gaan beoefenen. Dat er nu ook westerlingen de Chö doen, vond hij 
een goede zaak, want dit is een snelle weg en men heeft weinig tijd. Hij 
vertrouwde me toe dat hij soms niet kon slapen, omdat hij dan bang was dat hij 
in zijn slaap zou sterven. Hij zei dat hij zo nieuwsgierig was dat hij dit wel wilde 
meemaken en ervaren wilde hoe het was. Hier moest hij hard om lachen. 

Ook zei hij dat hij in het donker wel eens bang was, omdat hij zich dan 
allerlei geesten verbeeldde. Daarbij zei hij dat negatieve krachten projecties van 
onszelf zijn, of doden die plaaggeesten worden en door hun agressie slecht 
karma verzamelen en daarom niet herboren kunnen worden. Ook de dakini's 
zijn creaties van onszelf. "Because consciousness is like the sky, we call them sky-
goërs". Het uitbannen van negatieve krachten is in feite het doorsnijden van het 
ego. In werkelijkheid zijn er geen positieve of negatieve krachten, maar zijn ze 
allemaal hetzelfde. Hij wees erop dat er vele nivo's zijn om geesten uit te 
bannen. Als we ze niet de eerste of de tweede dag krijgen, dan krijgen we ze wel 
de derde dag, zei hij. Normaal laten de demonen zich echter niet sommeren, 
daar is een buitengewoon krachtige persoonlijkheid voor nodig. Het gevaar is dat 
wanneer de lama ze niet doodt, dat hij dan door de demonen gedood wordt. 
Yeshe Dorje Rinpoche heeft tien jaar eenzame retraite gedaan en is door zijn 
moed en kracht in staat de demonen te vernietigen. Door middel van de phowa 
verhoogt hij hun bewustzijn en maakt ze tot boeddha's. Met zijn compassie 
bevrijdt hij hen uit hun geconditioneerde bestaan. 

"De hele Durceremonie gebeurt door de geest van de lama", zei Karma 
Lhundup. "Alle uiterlijke parafernalia van wapens en poppetjes zijn er om de 
familie te imponeren. Ze moeten erin geloven, dan zuiveren ze zichzelf. Hier 
gaat het om. Daarom is de samenwerking tussen de aanwezigen belangrijk. De 
uitdrijving gebeurt niet met de wapens, maar met de geest. We weten niet hoe 
het werkt, maar als er kracht is, is het goed. Als het werkt, is het goed. Wanneer 
iets werkt, dan vraag je je niet af waarom", zei hij. Hij noemde het kinderspel, 
maar zei dat er toch ook echt krachten worden uitgebannen. Ook de Dalai Lama 
refereerde met betrekking tot Tantra aan een kinderspel: 

Meditating on oneself as having the devine body of a deity seems to 
be childish play, like telling a story to a child to stimulate his imagination. 
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However in conjunction with the view on emptiness, altruistic 
motivation, and knowledge of its purpose, it's a very important 
psychological training... viewing one's body in the form of a deity, 
generating the pride of being a deity, temporarily performing the activities 
of purification and so forth [including the fierce activities of destruction 
carried out in certain wrathful rituals], and ultimately achieving 
Buddhahood. 4 " 

Karma Lhundup refereerde aan een kinderspel "because we imagine 
things that are not there and then become real and dissolve again like a dream". 
Het doel hiervan is om materiële objecten, zoals tafels, ook te zien zoals in een 
droom, zei hij. Wanneer de Tantrische visualisaties net zo werkelijk worden 
ervaren als de waarneming van de zintuiglijke wereld, dan beseffen we dat we de 
zintuiglijk waarneembare materiële wereld ook met de geest hebben geschapen 
en kunnen we haar ook laten oplossen en ultieme bevrijding bereiken. Gezegd 
wordt dat sommige yogi's door de transformatie van hun lichaam, spraak en 
geest van de essentie van de elementen kunnen leven. Ze eten stenen en leven 
letterlijk van de wind. Van de grote meester Padmasambhava wordt zelfs 
beweert dat hij een "body of transference" heeft bereikt, waarmee hij naar 
believen in de materiële wereld kan verschijnen en er weer uit verdwijnen, 
zoals hij indertijd ook uit Tibet is verdwenen. 

Karma Lhundup besloot het gesprek met nog eens te zeggen dat in de basis 
het leven heel simpel is. Het gras is groen en het regent als het regent. Normaal 
gaat men van simpel naar complex, maar bij Tantra van complexiteit naar 
eenvoud. "We are already Buddha, but somehow we forgot". De oorzaak hiervan 
zijn obscuraties en onwetendheid. Het bewustzijn van de dood spoort aan niet te 
treuzelen, maar onmiddellijk te beginnen met het beoefenen van de Dharma. 
Hij zei dat ik gerust nog eens terug kon komen wanneer ik nog wat wilde 
vragen, maar eerst zou hij tien dagen naar Delhi gaan om familie te bezoeken. 
Ook maakte hij me attent op de Chö-vieringen die in het klooster gehouden 
zouden worden. Vlak voor zijn vertrek kwam ik hem in een vrolijke sfeer op 
straat nog tegen, waaruit bleek dat de spanningen tussen ons volledig verdwenen 
waren, tk wist toen nog niet dat het zes jaar zou duren voor ik hem weer zou 
zien. 

Over de werking van rituele geneeswijzen 

In de weken hierna had ik wat tijd om na te denken en de dingen op me 
in te laten werken. Ik werd dan ook prompt ziek. De lessen van de Dalai Lama, 
de initiatie in de mandala van Chenrezig, de ontmoeting met Karma Lhundup! 
het bijwonen van de Durceremonie, het volgen van lessen van Lati Rinpoche 
over het bodhisattvapad en het laatste gesprek met Karma Lhundup hadden me 
erg aangegrepen en ik was volledig uitgeput. Karma Lhundup had gezegd dat 
wanneer een ritueel werkt, dan vragen we ons niet af waarom het werkt. Dat is 
nu juist een vraag die in de wetenschap wel gesteld wordt, die eindeloze 
waarom-vraag. De gedachte aan etnopsychiatrische theorieën spookten door 
mijn hoofd en met name Levi Strauss' artikel over de effectiviteit van symbolen 
bij sjamanistische geneeswijzen kwam hierbij in me op.438 
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Hierin stelt hij ondermeer dat een sjamaan een zieke kan genezen door 
deze in het ritueel middels een mythe een taal aan te reiken, waardoor voor hem 
onbegrijpelijke ervaringen in een cultureel kader betekenis krijgen, zodat 
daardoor mogelijk een psycho-fysiologisch proces van ontlading op gang gebracht 
kan worden. Volgens hem berust de effectiviteit van symbolen op hun 
eigenschap om, wat hij homologe strukturen noemt, zoals organische processen, 
onbewuste emotionele conflicten en bewuste gedachten, met elkaar te integreren. 
Door de eenheid van mythe en handeling in het genezingsritueel, waaraan door 
de genezer, de zieke en de gezonde leden van de sociale groep wordt 
deelgenomen, wordt via het symboliserend vermogen van de patiënt ingespeeld 
op zijn onbewuste en een catharsis bij hem uitgelokt. Lévi-Strauss stelt dat zowel 
psycho-fysiologische als psycho-sociale aspekten van het ritueel voor de 
effectiviteit hiervan van belang zijn. De pijn en angst van de zieke wordt door de 
^roep en de genezer serieus genomen en de basis van de vervreemding van 
zichzelf en zijn omgeving worden weggenomen als de zieke een op 
gemeenschappelijke symbolen berustende verklaring voor zijn traumatische 
ervaring krijgt aangereikt. Hierdoor wordt de mogelijkheid tot communicatie 
tussen individu en groep, alswel als tussen bewuste en onbewuste processen 
waarin de symbolische handelingen hun emotionele weerklank vinden, 
hersteld. Vervreemdende elementen zoals pijn kunnen dan in een betekenisvol 
geheel worden opgenomen en Boeddhisten zouden zeggen getransformeerd 
worden. 

Ook in de Durceremonie wordt gebruik gemaakt van symbolische 
handelingen in het bijzijn van de sociale groep, zodat voor de ouders wier 
dochtertje hun ontvallen is, dit traumatiserende voorval beter accepteerbaar 
gemaakt wordt. Opvallend is dat de aanwezigen zoveel mogelijk bij de rituele 
handelingen betrokken werden. Daarnaast wees Yeshe Dorje op de realiteit van 
de dood, die nu eenmaal vroeg of laat voor iedereen komt en die geaccepteerd 
dient te worden. Het aanwijzen van demonische krachten als oorzaak voor de 
plotselinge dood refereert aan een gemeenschappelijk begrippenkader dat 
Tibetanen hieromtrent hebben. De eventuele schuldvraag wordt hiermee 
verlegd van de ouders of het kindje naar iets dat buiten henzelf ligt, de 
demonen. Daarnaast werd echter gewezen op de relatie die er bestaat tussen deze 
krachten van buiten en de innerlijke werking der motivatie en emoties. 
Gewezen werd op de manier hoe men zich innerlijk kan beschermen tegen de 
negativiteit van buitenaf door deze in de eigen psyche aan te pakken middels 
gebeden, vertrouwen in de boeddha's en de bodhicitta-motivatie. De demonen 
worden daarbij niet afgeschilderd als iets waar men zijn agressie en woede 
opricht over het mogelijk als zijnde onrechtvaardig ervaren aangedane leed, 
maar als wezens die onze compassie verdienen. Dit reikt een stimulant voor het 
positieve aan en vormt de beste bescherming tegen mogelijk verder onheil van 
de demonische krachten. Deze werden vervolgens aangepakt door Yeshe Dorje 
Rinpoche, die door zijn uitstraling en reputatie geldt als representant van de 
Boeddha en als iemand die in de gemeenschap bekend staat dat hij dat kan. De 
wijze waarop hij de demonen tot boeddha's transformeerde kan gezien worden 
als analoog aan de wijze waarop hij de familieleden stimuleerde om zich door 
het tragische voorval tot een dieper religieus bewustzijn en een leven van 
mededogen te inspireren. Door het hart te openen stuit de ontwaakte liefde op 

305 



het lijden en transformeert dit zich tot compassie. Door dit opwellen van 
mededogen voor zichzelf en anderen geneest men zich uiteindelijk zelf. 

Ondertussen was de hele aankleding van het ritueel erop gericht iedereen 
het gevoel te geven dat er ook daadwerkelijk krachten werden uitgedreven. De 
muziek, de wapens, de zak, het poppetje, het vuuroffer, de begrafenis en 
natuurlijk de tekst van het gezang suggereerden dit. Karma Lhundup sprak 
enerzijds over een kinderspel, waarbij de uiterlijke symboliek enkel diende om 
de familie te imponeren en ze het gevoel te geven dat er iets gebeurde. Hij zei 
echter ook dat alles in feite door de geestkracht van de lama gebeurde en meende 
dat er hierdoor ook werkelijk krachten worden uitgebannen en getransformeerd. 
En had niet ook ik de demonenzak zien opzwellen, terwijl ik toen in het geheel 
niet kon weten dat Karma Lhundup dit later als een teken dat er demonen in de 
zak gevangen waren zou noemen, zonder daarbij van mijn observatie op de 
hoogte te zijn? Was ik het slachtoffer geworden van een door de suggestieve 
sfeer veroorzaakte hallucinatie? Of zou het dan toch mogelijk zijn dat er hier 
werkelijk energetische krachten werden uitgedreven, die op een gegeven 
ogenblik ook voor mij visueel vorm aannamen? De scepticus in me probeert me 
ervan te overtuigen dat het misschien wel een soort luchtbel is geweest. Maar 
dan, dit is nu weer precies de omschrijving die in de Vier Gedachten uit de 
Ngöndro gegeven wordt bij de contemplatie op de vergankelijkheid: 

The life of beings is like a bubble. 
Death comes without warning. 
This body will be a corpse. 4-19 

Bij mijn pogingen tot een rationele analyse van het Tibetaans Boeddhisme 
bots ik telkens weer aan tegen dat "het is er wel en het is er niet, noch is het er 
wel en is het er niet", alsof geen enkel standpunt het ware is en het verstand 
uiteindelijk altijd in het ongewisse blijft. Het lijkt erop alsof juist deze 
conceptuele ambivalentie de weg openbreekt uit starre definiëringen naar een 
open bewustzijn, waarin een direkt intuitief weten met het hart in plaats van 
een in het hoofd gedragen op rationele concepten gebaseerd dogmatisme regeert. 
Zoals gezegd wordt in de "dwaze wijsheid-traditie" juist van deze conceptuele 
verwarring door de meesters bewust gebruik gemaakt om hun leerlingen een 
introduktie tot de natuur van de geest te geven. Uiteindelijk rest altijd een 
mysterie dat slechts kenbaar is door het direkt te ervaren zonder bemiddeling 
van een interpreterend subject. Zei Lévi-Strauss trouwens ook niet zelf in zijn 
autobiografische "Trieste der Tropen": 

"Wat heb ik anders geleerd van de meesters naar wie ik geluisterd, 
van de filosofen die ik gelezen, van de samenlevingen die ik bezocht heb, 
ja zelfs van de wetenschap waar het Westen zo trots op is, wat heb ik er 
anders van geleerd dan brokstukken, die aan elkaar gepast, de meditatie 
van de Wijze aan de voet van de boom tot resultaat hebben?" 4 4 0 

Onmiskenbaar was in ieder geval het feit dat de in Dharamsala gehouden 
Durceremonie voor deze Tibetaanse familie de werking van een rouwritueel 
had. Een na de crematie extra gehouden overgangsritueel om het oude los te 
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laten en het nieuwe met vrede in het hart te verwelkomen. Daarbij was het 
opvallend dat in het ritueel gesproken werd over de gehechtheid van de 
overledene aan de overlevenden in plaats van andersom. Alsof Yeshe Dorje 
Rinpoche tegen de ouders zei, dat je kindje nu is overleden wil niet zeggen dat ze 
niet meer van je houdt, maar ik zorg er nu voor dat ze jullie loslaat, omdat het 
het beste voor iedereen is dat ze nu haar eigen weg gaat. Alsof hij de 
overlevenden daarmee de spiegel, die de dood voor het leven is, voorhield en 
eigenlijk tegen de ouders zei dat, nu jullie kindje dood is, kan je nog steeds van 
haar houden, maar het is het beste voor iedereen dat jullie je gehechtheid aan 
haar loslaten en verdergaan met jullie eigen leven. De doden kunnen de 
levenden niet helpen, ook al zouden ze dit willen, maar in het Tibetaans 
Boeddhisme kunnen de levenden de doden wel helpen door bijvoorbeeld niet 
gehecht aan hen te blijven, maar wierook te offeren en te bidden dat ze een 
voorspoedige weg in het bardo en een gunstige hergeboorte zullen vinden. 

Ngakpa Yeshe Dorje Rinpoche 

Toen ik na mijn ziekte en de heftige emoties van de Durceremonie weer 
op de been was, kon ik verschillende rituelen in het Chö-klooster van de 
Nyingmapa's bijwonen. Hoewel ik niet in het klooster zelf woonde, heb ik er 
toch hele dagen doorgebracht en kreeg zo een indruk van het leven daar. De 
typische Nyingma-sfeer, die door Sogyal Rinpoche als "informal mind, formal 
practice" wordt gekenschetst, beheerste ook het leven daar. Mannen en vrouwen 
leefden hier samen en deden samen de beoefening, hetgeen bij de célibataire 
Gelugpa's niet of slechts bij hoge uitzondering voorkomt. Tot de markante 
figuren in het klooster behoorde ook de kok en zijn vrouw. Niet alleen door de 
volkomen vervulling die zij haalden uit het dienen van de inwendige mens der 
aanwezigen, maar ook door de prachtige boerenblos op de wangen van de vrouw 
en vooral de ongedwongen vanzelfsprekendheid waarmee een gigantische 
pijker het lange haar van de man in een knot gebonden hield. Alles draaide ook 

hier om de figuur van Yeshe Dorje Rinpoche, Chö- en Dzogchenmeester, exorcist 
en de officiële regenmaker van de Dalai Lama en de Tibetaanse regering in 
ballingschap. Het klooster was tegen zijn huis aangebouwd, waarin hij met 
vrouw en dochtertje woonde (kleurenblad 2, 3 en 8). Voor ik India zou verlaten 
wilde ik in ieder geval nog proberen met hem een gesprek te voeren. 

Dit was echter nog niet zo eenvoudig. Door zijn drukke bezigheden als 
kloosterabt was hij vaak bezet. Er deden vele mensen een beroep op hem. 
Bovendien verkeerde hij op dat moment in een slechte gezondheid, zodat hij 
tijdens de rituelen vaak alleen de noodzakelijkste en belangrijkste handelingen 
verrichtte en voor de rest van de tijd slechts zijn mantel aanwezig was. Ik 
bemerkte dat de mensen in zijn omgeving er zorg voor droegen dat hij zoveel 
mogelijk rust nam en zo weinig mogelijk gestoord zou worden. Het bleek dat hij 
op het punt stond om naar de Verenigde Staten te vertrekken om aldaar aan zijn 
schouder geopereerd te worden. Karma Lhundup had me verteld dat hij ook 
daar de Durceremonie veelvuldig uitvoerde en mensen van ziektes en 
krankzinnigheid genas. Wanneer hij inderdaad in staat zou zijn om middels de 
Chö en de Shedur westerlingen te genezen van hun kwalen, dan zou dit 
betekenen dat het voor het effect van het ritueel er inderdaad niet toe doet of 
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men nu Boeddhist of religieus is of niet, maar dat enkel de bodhicitta-motivatie 
om alle voelende wezens te begunstigen in combinatie met de geestkracht van 
Yeshe Dorje Rinpoche hiervoor voldoende is. Of het zou zo moeten zijn dat de 
Tibetaans Boeddhistische symboliek als het ware door deze westerlingen 
geadopteerd wordt en daarmee een gedeelde taal wordt, die dan universele 
proporties lijkt te krijgen omdat mensen uit verschillende culturen zichzelf 
hierin herkennen en haar kunnen verstaan. 

Wat mij persoonlijk betreft, lijkt me dit laatste in ieder geval heel wel 
mogelijk. Bij vele Westerse Boeddhisten die ik in de loop der jaren heb leren 
kennen, lijkt de culturele vormentaal van het Tibetaans Boeddhisme te kunnen 
refereren aan een universele en archaïsche inhoud, die ook bij Westerlingen in 
staat is om verdrongen emoties los te maken en een proces van heelwording op 
gang te brengen. Dit alles af te doen als suggestie of het romantisch dwepen met 
oosterse mystiek is echt te gemakkelijk. Het handelt hier om zeer wezenlijke 
behoeftes en door hun kennismaking met het Boeddhisme is inmiddels ook het 
leven van vele westerlingen op ingrijpende wijze getransformeerd en psychisch, 
emotioneel en spiritueel bevredigender geworden. Het feit dat er van Sogyal 
Rinpoche's "The Tibetan Book of Living and Dying", dat toch zo'n ruim 
vierhonderd pagina's beslaat, in vijf jaar tijd reeds een miljoen exemplaren zijn 
verkocht, en dat hij zelfs op het sterfbed geschreven dankbrieven ontvangt, 
illustreert dit wel genoeg. Het lijkt me dat wanneer men ietwat vertrouwd raakt 
met de in de Indiase en Tibetaanse cultuur ontstane symboliek van het Tantrisch 
Boeddhisme, deze heel wel in staat is om de universele thematiek hiervan ook 
te communiceren aan mensen die in een Westerse cultuur zijn opgevoed. 

Naast de uiterlijke obstakels die ik ondervond om een gesprek met Yeshe 
Dorje te krijgen, waren er dan ook nog de innerlijke. Ik bespeurde bij mijzelf een 
vreemd soort angst om deze wonderlijke man te benaderen. Hij was in een 
mengeling van norsheid en vrolijke zachtmoedigheid getooid met een aura van 
onvoorspelbaarheid en in de ogen van velen een "dwaze wijsheidsmeester". De 
ontmoeting met deze man, die als typische ngakpa altijd een grote zilveren koker 
met mantra's op de kruin van zijn hoofd in zijn haar droeg, was voor mij een 
schok. Jarenlang had ik genoten van de humor die uit de verhalen over 
zonderlinge wijzen uit het oosten sprak. Mijn universitaire opleiding, waarbij ik 
geïnspireerd was geraakt door de vaak maar al te terechte ideologiekritiek, had 
me deze verhalen naar het gebied van de romantiek doen verwijzen. Leuk, maar 
sterk aangedikt of geheel verzonnen door hun auteurs om middels metaforen 
een bepaald inzicht over te dragen. Het onorthodoxe gedrag van Yeshe Dorje leek 
echter deze traditie in levende lijve te belichamen. Voor mij was het ineens alsof 
er dan toch werkelijk tovenaars en wijzen, die de mysteries van het universum 
schenen te kunnen doorschouwen, bestonden. 

Zo vroeg ik in een pauze van de Durceremonie of ik een foto van hem 
mocht maken. Hij knikte en toen ik mijn camera in de aanslag had, zette hij 
plotseling een offervaas boven op zijn hoofd, daarbij een vreemde grimas 
trekkend en iedereen in lachen doen uitbarstend. Tijdens de dagenlange 
ceremonies leek het alsof hij soms wat zat te slapen of opzettelijk volkomen uit 
de toon zong, om vervolgens op andere momenten er helemaal bij te zijn, 
volledig geconcentreerd te zijn en iedereen met zijn prachtige zang op te zwepen 
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en te inspireren. Naast hem zat een keer een wat starre in zichzelf gekeerde 
ngakpa. Yeshe Dorje Rinpoche kon niet nalaten deze man voortdurend te 
pesten, soms op het bijna belachelijk makende af. Zo hing hij dan ineens 
voorover om vlak bij de man zijn hoofd te bellen of dompelde hij tijdens de 
uitvoering van een ritueel zijn brood in de thee en deed net alsof hij dit 
vervolgens in het oor van de wat in zichzelf verstrikte ngakpa wilde stoppen, 
alsof hij hem met deze grappen wilde aanmanen zichzelf en het leven niet zo 
verschrikkelijk serieus te nemen. Tegen iemand anders riep hij dan ineens weer 
"als je zit te slapen, komen de demonen natuurlijk nooit!" Een andere keer kon 
hij dan weer de aanwezigen hartelijk gaan omhelzen of opbeuren met advies en 
grappen. Zo was hij eigenlijk voortdurend bezig om op spontane wijze iedereen 
net datgene te geven dat ze nodig leken te hebben. Voor mij was hij eigenlijk één 
groot vraagteken, waarover ik me telkens weer kon verbazen. Soms leek hij net 
een klein kind, dat zich aanstelde over de pijn in zijn schouder, of was hij 
heetgebakerd en grillig van stemming. Dan weer de vriendelijkheid zelve en op 
zijn troon gezeten met een grote rode mijter op de absolute meester, die niet met 
zich liet spotten en enkel een weten en barmhartigheid uitstraalde. Kortom, ik 
meende hier iemand ontmoet te hebben die zich op een totaal ander nivo dan de 
meesten van ons leek te bevinden. Hij scheen zich totaal niet te bekommeren 
over wat anderen van hem dachten en was op schaamteloze wijze zichzelf. 

De man had door zijn warmte, eigenzinnigheid en humor onmiddellijk 
mijn hart gestolen en ik verbaasde mijzelf er dan ook over wat hetgeen was dat 

moest overwinnen om een gesprek met hem te krijgen. Het duurde even 
voordat ik hier achter kwam. Ook bij zijn leerlingen en de andere aanwezigen in 
het klooster bemerkte ik dat zij hem enerzijds op handen droegen en hem wel 
leken te willen knuffelen en anderzijds doodsbang en vol ontzag voor zijn 
wijsheid en kracht waren. Voor mijzelf kwam ik erachter dat mijn gebruikelijke 
half-bewuste maniertjes om een wit voetje bij iemand te halen en de boodschap 
uit te zenden dat ik nog niet zo'n kwaaie pier was en het allemaal wel goed 
bedoelde, bij Yeshe Dorje Rinpoche gewoon geen enkel effect hadden. Hij leek 
iedereen volledig te accepteren zoals die was met al zijn kwaliteiten en gebreken 
en tegelijkertijd zich door geen enkel spelletje of andere ongein in de luren te 
l.iten leggen. Het leek me dat dit het was dat, als ik in de aanwezigheid van Yeshe 
Dorje Rinpoche verkeerde, die wonderlijke mengelmoes van een gevoel van 
groot welbehagen en ruimte enerzijds en een gevoel van waakzaamheid, angst 
en onmacht over de mate van beïnvloeding van het oordeel dat iemand anders 
over je heeft, in me teweegbracht. 

Nadat ik voldoende moed bijeengeraapt had, verzocht ik om een gesprek 
via zijn secretaresse, een Amerikaanse, die ook als zijn persoonlijke tolk optrad. 
Deze dame schrok echter van het feit dat ik antropologisch onderzoek deed, was 
er onzeker over of ze zoiets dergelijks wel kon vertalen en stond ook 
bandopname niet toe. In feite wilde ze er zorg voor dragen dat Yeshe Dorje niet 

stig gevallen werd met iets anders dan het allernoodzakelijkste. Wel kon hij 
geconsulteerd worden voor persoonlijke problemen. Hoewel mijn onderzoek op 
dat moment het enige was dat me bezighield, besloot ik toch maar hier op in te 

an en te zien wat voor wending het gesprek zou nemen. Nadat ik in een 
kamer van het kloosterhuis was ontvangen en daar gaan zitten met een 
i hagrijnige tolk en een hele lieve en welwillende Yeshe Dorje Rinpoche, begon 
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ik hen wat vreemde dromen en mystieke ervaringen van mij voor te leggen. 
Yeshe Dorje Rinpoche leek me op dit gebied een beroeps en dus was ik benieuwd 
naar wat hij zou zeggen. Ik vertelde dat ik zitmeditatie deed en Yeshe Dorje 
Rinpoche wilde weten of ik mijn ogen open of dicht had en of mijn ervaringen 
tijdens de meditatie plaatsvonden. Toen ik antwoordde had hij me eens rustig 
en diep op bemoedigende wijze in de ogen gekeken. Die blik staat me nog helder 
voor de geest. Het viel me op dat zijn linkeroog anders was dan zijn rechter. Hij 
luisterde geïnteresseerd, maar zei dat hij van zoiets nog nooit gehoord had en dat 
Tibetanen dat niet hadden en die Westerlingen toch maar rare jongens waren. 
Dit was grappig, want een maand daarvoor had hij nog opgemerkt dat ik 
helemaal geen westerling was, maar een Tibetaan en hij had dat nu weer op 
prachtige wijze geneutraliseerd. Ook zei hij dat ik niet aan mijn ervaringen en 
dromen gehecht moest raken. Hij vroeg of ik mezelf Boeddhist beschouwde. De 
dag daarvoor hadden een paar touristen me dezelfde vraag gesteld tijdens een 
tafelgesprek. Ik had toen heftig beweerd dat het punt er niet in zat of je jezelf 
Boeddhist noemt of niet, daar dit etiquet in zichzelf weer een middel tot valse 
identificatie kan zijn, maar nu hoorde ik mijzelf in de aanwezigheid van yeshe 
Dorje Rinpoche volmondig "ja" zeggen. Het was op dat moment gewoon absurd 
om het te ontkennen. Daarna vroeg hij of ik een lama als persoonlijke leraar had 
en ik vertelde hem over de initiatie met de Dalai Lama die ik had meegemaakt. 
De Dalai Lama vond hij echter een beetje moeilijk als persoonlijke leraar, daar 
die er voor iedereen was en het verder veel te druk had. Op dat moment, waarbij 
het me later leek alsof hij wilde gaan suggeren dat ik wel toevlucht bij hem zou 
kunnen nemen, kwam er juist iemand binnen, die Yeshe Dorje Rinpoche 
afleidde van ons gesprek. 

Toen we de draad weer oppikten, vertelde ik dat ik wel eens met Karma 
Lhundup had gesproken. Deze opmerking sleepte hem er meteen weer bij en 
trok al zijn aandacht. Karma Lhundup had namelijk allang terug moeten zijn uit 
Delhi en Yeshe Dorje Rinpoche was zeer ontstemd over het feit dat deze zijn 
verplichtingen in het klooster niet nakwam en nu was verdwenen. Er was zelfs 
al een ngakpa naar Delhi gestuurd om hem op te gaan halen. Omdat hij net uit 
zijn eenzame retraite gekomen was, stond Karma Lhundup op dat moment bij 
iedereen bekend als nogal wild en ik vermoedde dat hij nu ook wel weer eens 
wat van de buitenwereld wilde zien. Geïrriteerd vroeg Yeshe Dorje waarover we 
gesproken hadden en wanneer hij geïrriteerd was dan was hij ook gewoon echt 
geïrriteerd en deed geen enkele poging om dat te verhullen. Hij leek niet die 
behoefte aan bevestiging van anderen te hebben die ikzelf wel eens in me voel 
knagen. Misschien is dat ook wel iets dat je leert als je tien jaar in eenzame 
retraite gaat. Nu ontstond echter voor mij de gelegenheid om over de 
dijbeentrompet te beginnen. Verbaasd vroeg Yeshe Dorje Rinpoche waarom 
Karma Lhundup met mij over de kangling sprak, terwijl ik geen chöpa was. Of ik 
soms een grote yogi wilde worden? Als dat zou kunnen, zei ik en we moesten 
allemaal iachen. 

Nu probeerden ze erachter te komen wat ik eigenlijk aan het doen was en 
deden een moedige poging om te begrijpen wat antropologisch onderzoek was. Ik 
haalde de twaalf foto's van mijn kangling te voorschijn en hier moesten ze ook 
om lachen, maar vonden het geloof ik wel aandoenlijk. Ook liet ik Yeshe Dorje 
een schedeltrommeltje zien dat ik had gekocht. Hij begon met te zeggen dat 
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iedereen de Tibetanen zwart wilde maken vanwege het ritueel gebruik van 
menselijke botten, niet alleen de Chinezen, maar ook sommige Tibetanen. Dit 
onbegrip bedroefde hem zeer. Hij zei dat hij pas nog heel Dharamsala had 
afgestroopt op zoek naar dijbenen, maar had niets goeds kunnen vinden. Er lijkt 
dus een schaarste te zijn. Hij vroeg naar de prijs van de kangling en dat viel 
hem nog mee. De schedeltrommel vond hij te duur, maar dat was te begrijpen 
als het inderdaad de schedels van een man en een vrouw betrof, zoals me verteld 
was. Dat was erg goed, zei hij. 

Nu nam hij het gesprek over en hoefde ik niets meer te vragen. Hij begon 
te onderwijzen vanuit die speciale spreektrant waarmee ik hem ook soms tegen 
zijn leerlingen had horen spreken. Hoewel ik hier natuurlijk niets van kon 
verstaan, daar ik geen Tibetaans spreek, was me dit toch opgevallen. Soms vallen 
dingen je meer op, wanneer je niet afgeleid wordt door de betekenis van de 
woorden. De ngakpa's zaten dan bijvoorbeeld te eten en gemoedelijk wat door 
elkaar heen te keuvelen. Als Yeshe Dorje dan plotseling met die speciale stem 
ging praten, viel iedereen onmiddellijk stil en richtte zijn aandacht volledig op 
hem. De woorden leken dan uit hem te vloeien, bijna alsof er door hem heen 
gesproken werd en zijn gewone spreekstem plaats maakte voor de zangerige 
klanken van het Dharma-onderricht. Later heb ik hetzelfde fenomeen ook bij 
andere grote lama's mogen meemaken. Tegen mij begon Yeshe Dorje Rinpoche 
nu onderricht te geven over wat een goede kangling is en de tolk trok langzaam 
bij, omdat ze nu dingen te horen kreeg, die ze zelf nog niet wist. 

Yeshe Dorje Rinpoche zei dat je door een goede kangling heen moet 
kunnen kijken naar de hemel, of anders van de punt van het mondstuk tussen 
de twee knokels door. De rechterknokel moet iets meer uitsteken. Achter de 
knokels is een plat vlak, de dansplaats der dakini's. De gaten moeten de vorm 
hebben van de Tibetaanse letter "cha". (Later vertelde Karma Lhundup me dat 
dat zo is, omdat die' letter er in het Tibetaans uitziet als twee testikels en een 
penis) De dakini's, die opgeroepen worden, kruipen langs het been omhoog. Dit 
moet een beetje scherp uitsteken, zoals het zwaard van Manjushri dat de 
onderscheidende wijsheid symboliseert. In het midden van het been is een 
kleine inkeping, "the cave of Machig Tröma Nagmo", de Toornige Zwarte 
Moeder (afb. 25). Beenderen van mannen worden ook gebruikt, maar de beste 
zijn "Pamkang"; beenderen van een vrouw die gestorven is, toen haar kindje 
half uit de baarmoeder stak en er half nog inzat.441 Dan zijn er nog "Pamshu"; 
als het kind er al uit is, en "Pamkup"; als het kind nog in de baarmoeder is. Ik 
verbaasde me erover dat hiervoor zelfs drie verschillende woorden in de 
Tibetaanse taal bestaan. Met betrekking tot mystieke zaken is hun vocabulair 
zoveel uitgebreider dan het onze, dat ik wel eens denk dat Tibetanen evenveel 
verschillende woorden voor ons woord "geest" hebben, als eskimo's voor het 
woord "sneeuw". 

Hierna vond hij kennelijk dit onderwerp genoeg besproken en schakelde 
zonder dat ik erom vroeg over op de schedeltrommel. De beste wordt gemaakt 
i'an een meisje dat op zestienjarige leeftijd is overleden en geboren is in het jaar 
/an het Varken, gekoppeld aan een schedeldak van een jongen, die op 
zestienjarige leeftijd is overleden en geboren is in het jaar van het Paard. Hoewel 
k niet zeker weet of het er iets mee te maken heeft, is het me opgevallen dat in 

de iconografie Vajravarahi met de zeugekop en Hayagriva met het paardehoofd 
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vaak in yab/yum worden afgebeeld. Yeshe Dorje Rinpoche vertelde dat het 
geluid van deze specifieke schedeldrum direkt het Zuivere Land van Guru 
Rinpoche bereikt en onmiddellijk door hem gehoord wordt. Deze mag dan ook 
alleen door zeer ver gevorderde lama's gebruikt worden, zoals zijn leraar 
Dudjom Rinpoche (afb. 5) er één was. Voor anderen zou het gebruik van deze 
specifieke schedeltrommel alleen maar obstakels scheppen. Deze is daarom 
gevaarlijk om te gebruiken. Bij de schedeltrommel zit de mannenschedel rechts 
en de vrouwenschedel links. De Nyingma's leggen hem neer met de vrouw 
onder, maar de Gelugpa's leggen hem op zijn kant. Het beste is om ze met 
mensenhuid te bespannen, dan slangenhuid, of anders met andere soorten 
dierenhuid. Ook voor de kangling geldt dat de kop hiervan het beste met 
mensenhuid omwikkeld kan zijn, maar er worden ook andere leersoorten voor 
gebruikt. Inmiddels werd er weer op de deur geklopt en Yeshe Dorje besloot dat 
het genoeg was geweest. "This is all for today", zei hij, terwijl hij zich moe 
uitstrekte op de bank, eens flink gaapte en me vriendelijk groetend de deur wees. 

Hierna had ik afgesproken vrienden te gaan bezoeken in een naburig dorp. 
Mijn gebruikelijke route over het dak van het klooster was echter door 
bouwwerkzaamheden versperd en ik moest een andere weg nemen. Nadenkend 
over het zojuist gevoerde gesprek en verbaasd over het feit dat ik er tegenop had 
gezien, verdwaalde ik prompt in de bossen rond Dharamsala. Toen ik het pad 
wat ik zocht hoger op de berg zag liggen, besloot ik de pas af te snijden en me 
door het struikgewas te begeven. Ik besefte dat ik gedurende de korte tijd die me 
nog in India restte niet meer in de gelegenheid zou zijn, die honderden vragen 
die ik nog had aan Yeshe Dorje Rinpoche te stellen en besloot dat wat het 
veldwerk betrof mijn "Quest of the Bone" nu wel voorbij was. Ik had het nog 
niet gedacht of mijn blik viel op iets wits half verscholen in het groene gras. Er 
lag een prachtig wit bot! Weliswaar geen dijbeentrompet, noch een mensenbot, 
maar bij nader onderzoek bleek het zo'n zelfde inkeping te hebben als Yeshe 
Dorje Rinpoche me had getoond op zijn kangling als zijnde de grot van Tröma 
Nagmo. Mijn feitelijke onderzoek en de mythische aankleding die ik het had 
gegeven, versmolten op het moment dat ik het bot in een halve droomtoestand 
opraapte en in mijn tas stak. Een groot gevoel van dankbaarheid vervulde me. 
Hoe wonderlijk zijn denken en ervaring, het metaforische en het materiële toch 
met elkaar verweven. Even voelde het alsof al mijn concentratie op de 
dijbeentrompet en mijn wens het onderzoek te laten slagen zich 
gematerialiseerd hadden in dit bot, alsof inderdaad ook de hele materiële wereld 
die we waarnemen geschapen wordt door onze geest. 

Hierna zag ik Yeshe Dorje Rinpoche nog één keer. Er was een audiëntie bij 
de Dalai Lama op de dag voor ik vertrok. Een hele rij Tibetanen met daarachter 
een rij westerlingen hadden zich opgesteld om de Dalai Lama een hand te mogen 
schudden. Hij zei niets. Het was hoogst opmerkelijk om te zien hoe iedereen 
door deze eenvoudige handdruk getransformeerd werd. De afwachtende 
houding veranderde bij iedereen hierdoor in een stralende lach. Toen ik 
terugliep zag ik dat Yeshe Dorje Rinpoche zich helemaal achteraan de rij had 
aangesloten. Hij ging kennelijk bij de Dalai Lama op bezoek, maar deed net alsof 
hij ook alleen maar de hand kwam schudden. Zichtbaar genietend van het 
komische van de hele situatie groetten we elkaar hartelijk en gaf hij me een 
vette knipoog. In Amsterdam thuisgekomen bezocht hij me nog een paar keer in 
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mijn dromen. De laatste keer was in oktober 1993. 
Het hele jaar daarvoor was ik geteisterd door verscheidene langdurige 

griepaanvallen. Het gevolg hiervan was dat ik in twaalf maanden tijd vier 
maanden ziek was en niet in staat om aan mijn manuscript te werken. In de 
tussentijd had ik wat ervaring opgedaan met het beoefenen van de ngöndro, die 
ik via Sogyal Rinpoche geleerd had. Nu ik zo vaak ziek was besloot ik om te 
proberen de Chö te leren om zo ook een beetje zelf te kunnen ervaren wat dit 
was en of dit werkte. Met wat voorzichtige pogingen om met een tekst in de 
hand de melodie van een bandje te leren begon ik. Een week of wat later 
droomde ik van Yeshe Dorje Rinpoche. Ik zat op een grasveldje met voor me 
een paar lama's. Links van me zat Yeshe Dorje Rinpoche. In mijn beide handen 
hield ik krampachtig een grote pan met bloed vast, waaruit afgehakte benen en 
armen staken. Yeshe Dorje Rinpoche kwam nu van zijn plaats als een geest, die 
uit een fles komt. Zijn hele lichaam zwelde groter dan normaal op en zijn hele 
gelaat en aanwezigheid straalde een liefde en een vriendelijkheid uit, zoals je die 
misschien alleen maar in dromen kan ervaren. Hij zei: 'Dit is nu allemaal wel 
leuk en aardig wat je doet, maar zo hebben we het niet geleerd. You have to 
relax". Het woord "relax" spraken we allebei tegelijk uit, alsof ik begreep wat hij 
bedoelde. Op dat moment ontspande ik en alle krampachtige nerveuze spanning 
schoot als een stroom uit mijn handen weg. Mijn gehele visuele beeld 
veranderde en werd ontzettend ruimtelijk. Het was niet zo zeer dat ik naar de 
dingen keek, maar meer ertussen, alsof mijn vermogen om perspectief te zien 
zich in een veelvoud had geïntensiveerd. Hierna keek Yeshe Dorje Rinpoche me 
doordringend aan en zei: "Now I have given you the introduction, and now you 
have to learn to see!" Daarop werd ik wakker. 

Hoewel je nooit precies kan weten hoe zoiets nou ontstaat, of wat de 
betekenis ervan is, noch of het andere dingen heeft beïnvloed, was het opvallend 
dat ik in de weken hierna ineens de beschikking kreeg over allerlei 
commentaren op de Chö, terwijl ik daarvoor grote moeite had om iets te vinden. 
Zo kreeg ik bijvoorbeeld dan eindelijk de recentere vertaling van de Khandro 
Gadyang in handen, waar ik een jaar op had zitten wachten. Ook is het zo dat ik 
in de negen maanden daarna niet meer ziek geworden ben, waar dit voorheen 
om de twee maanden gebeurde, maar misschien zijn daar wel allerlei andere 
redenen voor. Een paar maanden na deze droom hoorde ik via via dat Yeshe 
Dorje Rinpoche reeds een paar maanden voor mijn droom op 23 juli 1993 was 
overleden. Dit was een Boeddhistische feestdag, waarop herdacht wordt hoe de 
Boeddha in het Hertenpark van Benares zijn eerste Dharma-onderricht gaf over 
de Vier Edele Waarheden. Het is in de Tibetaanse traditie één van de vier dagen 
van het jaar, waarop de effecten van je positieve en negatieve daden tien 
miljoen keer vermenigvuldigd worden! 

Weerzien met Karma Lhundup 

Toen ik Karma Lhundup weer zag, vertelde hij me dat Yeshe Dorje 
Rinpoche ziek was geworden en twee verschillende soorten kanker had 
g ?kregen. Hierop ging hij in retraite en genas. Dokters verklaarden dat tot hun 
verbazing de kanker volledg verdwenen was. X-ray foto's lieten niets meer zien 
van de uitzaaiingen. Yeshe Dorje Rinpoche ging daarop vrolijk verder met het 
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doen Durceremonies en ook gaf hij nog "empowerments". Plotseling is de 
kanker toen weer teruggekomen. Na zijn overlijden tijdens een bezoek aan de 
Verenigde Staten heeft hij nog twee dagen in 'samadhi'-meditatie gezeten, een 
verschijnsel dat slechts bij zeer grote meesters voorkomt. Uitzonderlijk ook is 
dat hij op indianenland gecremeerd is. De 'chiefs' kwamen kijken en zeiden 
volgens Karma Lhundup dat de Tibetanen het net zo deden als zij. "It seems like 
Yeshe Dorje Rinpoche has subdued the Indians" zei Karma. Uit respect voor 
Yeshe Dorje Rinpoche hebben ze toestemming gegeven om een 'stupa' voor 
hem op hun land te bouwen. Iets dat ook uitzonderlijk genoemd mag worden, 
gezien de moeite die de Amerikaanse indianen zelf moeten doen om hun kleine 
stukje grond te bewaren. 

Het weerzien met Karma Lhundup kwam voor mij onverwachts, maar op 
precies het juiste tijdstip. Ik werkte als presentatiemanager op een retraite van 
Sogyal Rinpoche in Millfield School vlakbij Glastonbury in Engeland. Op een 
lijst met namen had ik de zijne reeds zien staan, maar ik kon bijna niet geloven 
dat hij het was, daar normaal gesproken alleen westerlingen retraite komen 
doen. Als er Tibetanen komen dan komen ze meestal in de hoedanigheid van 
leraar. In de rij voor de lunch zag ik hem ineens staan. Hij herkende me, maar 
wist eerst niet precies meer waarvan. Er kwamen wel meer westerlingen in 
Dharamsala, en sommigen hadden ook bandopnames gemaakt. Na even praten 
en vooral nadat ik hem mijn scriptie had laten zien, kwam alles weer helemaal 
boven. 

Karma Lhundup vertelde me dat hij nog wel in Dharamsala woonde, 
maar niet meer in het klooster. Na het overlijden van Yeshe Dorje Rinpoche 
was er een moeilijke tijd begonnen daar Yeshe Dorje Rinpoche geen testament 
had achtergelaten. Aanvankelijk begreep Karma Lhundup niet waarom niet, 
maar hij was uiteindelijk tot de conclusie gekomen dat Yeshe Dorje Rinpoche 
zich hier helemaal niet om bekommerd had, omdat hij gewoon nergens aan 
gehecht was. Karma Lhundup had het klooster verlaten en een tijdje 
rondgezworven, waarna een bevriende westerling voor hem een huisje in 
Dharamsala had gekocht. Daar leeft hij nu. Australische vrienden hadden hem 
voor het eerst meegenomen naar Tibet en ook was hij drie maanden in Australië 
geweest. Aldaar heeft hij ook zelf een Durceremonie gedaan. Het had iets 
ironisch na eerst in India in 'MacLeod' Ganj met Karma Lhundup te hebben 
gespoken, zat ik nu met hem in het door een Indiase Maharadja geschonken 
theater van de prestigieuze Millfield School in Engeland. Hoe schoon het 
Westen was en het vele voedsel waren hem het meeste opgevallen. "It seems 
like here it is every day Losar" (nieuwjaar), zei hij. 

Het is opmerkelijk hoe wanneer je iemand een tijd niet hebt gezien je dit 
een spiegel voor houdt, waarin je kan zien hoeveel je veranderd bent. Degene 
die het onderzoek als student was begonnen, is niet meer dezelfde als die daar nu 
zat. Inmiddels had ik me veel meer in het Boeddhisme ingeleefd. Karma 
Lhundup nam me snel weer in vertrouwen, zoals gebleken is uit de diverse 
gespreksfragmenten die over de vorige hoofdstukken verspreid zijn. Het 
weerzien was ook een gelegenheid om hem nog het een en ander over de 
Durceremonie te vragen. 

B- So I wondered when I saw the Dur ceremony.. 
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K- Yeah. 
B- It looks like it was the same as Chö.. 
K- Yeah. 
B- Only then visible, for other people..? 
K- Yah, eh Dur "Dur" literally means "mush", or "squash", you understand? 
(Wrijft met zijn handen over elkaar) Or "smash", or "squash", like banana you 
squash. So in this case you're squashing the negativities, the negative spirits, who 
are the physical sickness or mental disturbances in the person, or in the 
community, or in the world, or universe. So we are trying to catch that spirit, kill 
it, and liberate its consciousness to the state of Dharmakaya. This is what actually 
is Dur. 
B- And what is "She"? 
K- "She" is, in some parts of Tibet especially in Kongpo, south of Tibet, they do it 
for all the persons who die. "She" is the force which takes your life. That's why it 
is called "Shedur". 
B- The force that takes your life? 
K- Yes, eh.. so that the person who dies will not take more persons with him. So 
to stop that then it is very important to do Shedur. 
B- So if someone dies, there is a danger other people will die too? 
K- Yes, there is a danger especially if the person died in a fight, or in an accident, 
or something like that. Or died in great anger, and there is a great danger like that 
person might take a few persons with him or her. So to bring him out of that, 
you kick that persons' mind, you kill it, and liberate its consciousness to the state 
of Dharmakaya. So the lama who is doing the Dur has to be really accomplished 
lama, not highly learned, but highly accomplished. 
B- So it is sort of like a spirit who doesn't go through, through the bardos, but 
stays around? 
K- A spirit which gets stuck, gets stuck. 
B- Stuck, is angry? 
K- Is angry, and gets stuck, becomes a demon, a ghost, and then trying to harm 
others all the time. 
B- And the Dur ceremony is especially... for that? 
K- Especially for that. Especially for that, to catch that spirit. So it is very good 
ceremony for places where so much war, war have been fought, so many people 
have been killed. People died in accidents, or people who died in fights, or for 
people died with great anger, this is a must, in the Tibetan community at least. 
B- So there are many places where it actually should be done? 
K- Yes, it's funny one time my lama was all over in America, and in Washington 
DC, I can't remember the name of the place, I forgot, a big some sort of palace 
with one thousand rooms and everybody scared. And he did Dur and then it 
became quiet after that ha ha hi hi. 
B- Good. So it works for westerners as well? 
K- Yes. 
B- Whether you believe or not? 

- The Dur really depends on the lama who is performing it. He should have 
done many years of retreat, got much power. In fact lama Yeshe Dorje Rinpoche 
did. Yeshe Dorje Rinpoche himself was the Tröma Nagmo. There was no other 
Tröma Nagmo. So that should be done with the kind of confidence in the lama 
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who is doing it. 
B- So you should have the confidence for it to work? 
K- Yes, it is very dangerous, because my father told me for example, one lama did 
Dur, three days Dur in Talbo. On the first day his horse died. Second day his wife 
died. Then he stopped doing it. So Dur can come back to you, upon you. But 
although Dur is one of the most wrathful ceremonies, but it has to be done with 
the great compassion, otherwise it won't work. There is a story that one time 
there is a ghost. One lama was invited, ngakpa was invited, who was very angry 
trying to catch the ghost, he couldn't catch the ghost. So they invited another 
lama who was able to catch the ghost. And the lama asked the ghost: "Why 
couldn't you be caught by other lama?" He said: "Other lama was full of anger". 
In fact ghost was sitting on the lama's head and laughing ha ha ha. And he said: 
"You have a lot of compassion, and that's why I didn't have choice but to come". 
So this is a good example. 
B- Do you do the Dur too? 
K- Eh... I asked Shölpa Lama, who is 84 years old, if I can do Dur? He said: "Oh 
yes, you've done the acquired mantras". And I told him I was very scared that I 
might die. He said: "Oh no you will not die, that I give you guarantee". So I did 
the Dur upon request by Dzongsar Khyentse Rinpoche himself in Australia at 
Vajradhara. One day I taught the preliminary practices (ngöndro) of the 'Heart 
Essence of Dakini' by His Holiness Dudjom Rinpoche, because Dzongsar 
Khyentse Rinpoche asked me to teach this to his students. And one day he asked 
me to do Tröma and Dur ceremony. So which I did, and so far, because of my 
lama's kindness, nothing bad happened to me. I was very scared, and after that I 
promised I will never do it again in Australia at that time. 
B- Why? 
K- Because it is very dangerous, and I haven't brought Dur things here, because I 
don't want to do it. 
B- You don't want to do it? 
K- It is very dangerous. And also I realise people don't understand much this 
whole thing. Because at the end of the ceremony, people told me: "Oh thank you 
Karma, it was great fun". So I thought it is not right time to do if they think it is 
just fun, you know. Good that they enjoyed it, but they didn't understand the 
meaning. So it is stupid doing that, but it was a good lesson ha ha hi hi. But in 
America I will do more, because people will understand this Dur ceremony. 
Cause other lamas have done too. Especially Yeshe Dorje Rinpoche, I think most 
of the time he was doing Dur ceremony all over America. And I think for Lerab 
Ling also, for Sogyal Rinpoche. 
B- For Lerab Ling, not in Lerab Ling? 
K- In Lerab Ling, I think it was in Lerab Ling. 
B- Was it in London? 
K- In London? Yes in London, yes in London, yes in London that's right for Lerab 
Ling yah. So he did the Dur ceremony for Sogyal Rinpoche also. And people who 
do the Dur ceremony are called 'Durpa'. And usually it is done by ngakpas only, 
and it comes under the category of practice called 'dragle'. And "dragle" means 
"wrathful activities". And usually it is totally a ngakpa thing, only ngakpas can 
do this. And this is also done as the last kind of resort, when everything fails. 
When medicines fail, when pujas fail, when patient is about to die, then they ask 
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for Dur. So in the Dur either the patient gets cured, coming through slowly, or 
the patient dies. It's only two ways. 
B- Sogyal Rinpoche also says: "In the Chö, either you die, or you get better".442 

K- That's right yes, and when you do a healing ceremony or a Chö ceremony for a 
patient, if patient falls asleep, that's a good sign, that it's helping. Not fall asleep, 
then he's not helping and not hurting ha ha ha. 
B- So you do also Dur when someone is still alive? 
K- Yeah yeah sure, for sick people. 
B- Also? 
K- Especially if someone is going crazy. Also sometimes so many mishaps 
happen. Like suppose I have a family, my child might die. Then my second child 
might jump off, like in Kalsang Guesthouse, and maybe my cow started dying, 
crops fail, or my house catching fire, so all these things. So then you do Dur, catch 
the negative spirits, mush it (wrijft weer persend met zijn handen), smash it. 
"Dur" really means "squash", "squash", like banana you squash ha ha. 
B- But not with agression? 
I,- Eh, with divine agression, yes. Because you have to act very angry. That's why 
many times Tibetans offer lots of chang and whisky and 'tri-extract' to ngakpas 
before doing Dur. They say: "Let the ngakpa get drunk. Then he will get angry, 
and he will catch the ghost faster" ha ha ha. That is the general belief. 
B- But it is not true, or? 
K- And it seems that when you act angry, people like more in Tibetan 
community. 
B- They like it more? 

- They like it more, then they really think it's been caught. That's the 
impression. When I go with the bag, you know, many times people are telling 
me: "Please do it strong", you know. When I do strong, then they feel very 
happy. Although pain is given them, big pain ha ha. 
B- But there is no difference? 
K- Eh, in reality no difference. The magic thing in the Dur is the compassion. The 
loving' kindness and the compassion by thinking that you will relief the suffering 
of these consciousnesses. That is the motivation, so it's through compassion it is 
done. Although externally it is done with great anger and great activity, as you 
have seen that day in Kalsang Guesthouse. 

Karma Lhundup was naar Engeland gekomen op uitnodiging van een 
Duitse vroedvrouw, die reeds 8800 kinderen op de wereld heeft helpen zetten! 
Zij had reis en retraitekosten voor hem betaald. Na afloop van het eerste 
onderricht dat Sogyal Rinpoche die week aan zo'n driehonderd leerlingen gaf, 
bood Karma Lhundup hem een prachtig beeld van Padmasambhava ten 
geschenke aan, om op deze wijze zijn eerbied te betuigen en een gunstige 
connectie te creëren. Karma Lhundup had Sogyal Rinpoche daarvoor wel eens 
gezien, maar nog nimmer les van hem gehad. Wel had hij zijn "The Tibetan 
Book of Living and Dying" gelezen. Op de retraite was Karma Lhundup vooral 
bezig zich in te zetten om sponsors te vinden voor Tibetaanse weeskinderen. Hij 
had stapels foto's van de kinderen bij zich. Deze gaf hij dan aan de adoptie-ouder. 
Het kind kreeg dan weer een foto van de sponsor. Het programma dat hij zo had 
opgezet leek een groot succes te zijn. 
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Na Europa wilde Karma Lhundup naar de Verenigde Staten doorreizen 
om in te gaan op een uitnodiging van studenten van Chagdud Tulku (afb. 21) 
om les in Chö te komen geven. Karma Lhundup vertelde dat het zijn grote wens 
is om daarna naar Tibet te gaan, met name naar de streek Tingri waar Phadampa 
Sangye geleefd heeft, om er de nog in de bergen levende oude chöpa's op te 
zoeken en alle verschillende nog bestaande zangstijlen en transmissielijnen van 
de Chö te leren en met een videocamera op te nemen voordat ze uitsterven. 
"Young Tibetans are not interested in Chö", zei Karma, "because traditionally it 
is associated with beggars. But I feel it is important this tradition doesn't get lost." 
Karma Lhundup is mi op zoek naar sponsors voor zijn project. Aan het eind van 
ons gesprek in Engeland gaf hij me nog een laatste geschenk voor mijn 'boek': 

K- Oh, I want to give you a photograph of one of the greatest Tröma practitioners 
in this century, but he's no more alive, but.. 
B- That's very beautiful. 
K- That's really something, isn't? He had more than one thousand people doing 
Tröma everyday. 
B- Wow! 
K- And he himself knew everything, but he never taught, he only taught Tröma 
to his.., he was a great ngakpa. He was the root lama of my uncle, who got Tröma 
initiation of him. And he's still much.., he's known as, he was from Golok you 
know? 
B- Golok, where is that? 
K- Yah, Khenpo Jigme Puntsok?443 

B- Yah. 
K- He's from Golok, and he's also from Golok. So he's known as Golok Serta 
Rinpoche. 
B- Is this taken from a shrine somewhere? 
K- I took this in Tso Pema. Somebody had this so I took this photo. I'm told some 
of his disciples are still alive in Dharamsala. One old nun, she's maybe now 
ninety years old, and one another lama, chanting master, maybe seventy five, 
seventy six years old. 
B- But he never taught? 
K- Oh he taught, yes he taught of course, more than one thousand I think. I think 
that was the height of Tröma practice, even his lamas never had that many 
disciples. That was I think maximum people ever practised Tröma at one time. 
B- They all..? 
K- They all.., more than one thousand people had drums and things like., and 
it's.. 
B- It is quite something. 
K- It is quite something just to look at this. It is really something. I felt so kind of 
devotion when I first saw this. Right away I took photo, and started printing, and 
distributed ha ha ha hi hi. 
B- Thank you, thank you very much. 
K- Something like this would be very good for your book. It is very original. 
B- Yes. 
K- Even there is no smile you see, yet he's peaceful. It's really something. 
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Karma Lhundup schreef op de envelop waarin hij de foto (afb. 33) gaf: 

"Golok Serta Rinpoche, disciple of Takthung Dudjom Lingpa (1st Dudjom) 
At one time he had more than 1000 people who practiced Tröma around 
Mt. Kailash" 

Een Tibetaan in de Lage Landen 

Karma Lhundup had gezegd dat hij misschien in mei naar Nederland zou 
komen, maar verwachten deed ik hem niet echt. Toen op 21 april de telefoon 
ging en het was Karma, was ik dan ook verbaasd. Hij was in de stad en als ik zijn 
Chö-zang nog wilde opnemen, dan kon dat morgen. De volgende dag vertelde 
hij enthousiast over zijn touristische rond trip. De floriade, de molens, een 
grachtenrondvaart, de rosse buurt en ook een bezoek aan het hoofdstedelijk 
condominium ontbraken niet. "I think you have as many different kind of 
condoms as we have lama-hats" was zijn favoriete grap. Ik kon niet nalaten 
Karma Lhundup erop te attenderen dat we elkaar hadden leren kennen doordat 
ik naar India ging om zijn cultuur te onderzoeken en dat hij nu door Nederland 
liep, verwonderd over de gebruiken hier. 

Bij mij thuis aangekomen deed Karma Lhundup vijf verschillende Chö-
feesten. Een witte, een gemengde, twee rode en een zwarte (kleurenblad 10). Tot 
slot van zijn Chö-ceremonie deed Karma Lhundup nog een speciale toewijding, 
die zijn afkomst van het 'dak van de wereld' verraadde: 

K- Ok. thank you! 
B- Thank you Karma, that was wonderful! 
K- And I dedicate this Chö-chanting for people of Holland. And especially I pray 
that the dikes never break ha ha ha ha. I got very scared when I heard this 
whole... this thing. But it says it's quite safe here, yeah? Ha ha! 

Daarna wilde hij mij zijn nieuwe kangling geven, die hij op de markt in 
Thimpu had gekocht. Hij wilde toch maar liever niet bij de douane met twee 
kanglings gesignaleerd worden en deze naakte beenfluit uit Bhutan is afgezien 
van een bijenwasmondstuk en wat suggestieve rode verf rond het kniegewricht 
volkomen rauw en onbewerkt. Ik kon ervoor geven wat ik maar wilde en kon de 
verleiding niet weerstaan. Ik moest terugdenken aan de fascinerende huiver, die 
ik in hartje Nepal ervaren had, toen ik voor het eerst een kangling in mijn 
handen had. Het vreemde vertrouwenwekkende heeft me nooit meer 
losgelaten. Nooit had ik kunnen denken dat mijn eigen huiskamer het toneel 
zou zijn bij het verkrijgen van een tweede. De klank van deze is nog luider, 
schriller, indringender en meer door merg en been gaand dan die van de eerste' 
die, zoals Karma Lhundup nu zei, wel degelijk een heel oude en gebruikte is. Dat 
had Namkhai Norbu Rinpoche me ook al gezegd toen ik hem bij zijn bezoek aan 
Amsterdam de kangling had laten zien en hij mij toestemming gaf deze te 
gebruiken om de Chö te doen (kleurenblad 3). Hiermee had de 'queeste van het 
bot' weer een nieuwe climax bereikt. Als ik al ooit de illusie gehad heb dat er 
zoiets zou bestaan als een scheiding tussen het 'veld van onderzoek' en mijn 
'eigen leven', dan heeft de Chö dat wel voorgoed doorsneden. 
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Samenvatting van enkele hoofdpunten 

- In dit hoofdstuk heb ik verslag gedaan van de Shedur-ceremonie. Een 'She' is 
een geest die kan blijven rondhangen als iemand is overleden. Het wordt in 
Tibet als een gevaar gezien dat hij anderen mee de dood in kan sleuren. 

- De Shedurceremonie is een vorm van Chö, waarbij aan de visualisatie ook 
uiterlijk vorm wordt gegeven door onder meer gebruik te maken van een 
deegpoppetje als symbool van ego. 

- De She wordt bevrijd doordat de vajrameester hem naar een boeddhaland leidt. 

- De aanwezigen worden zoveel mogelijk bij het ritueel betrokken. 

- Een samenspel van door de groep gedeelde symboliek, zang en muziek, de 
geestkracht van de lama, groepsgevoel en vertrouwen in de hulp van de 
boeddha's schenkt het ritueel haar effectiviteit. 

- Gaandeweg op het pad leert men zijn projecties te doorzien en blijkt ons zo 
belangrijke "ik" slechts een zelf-verzonnen drama. 
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