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Tibet ligt ten noorden van het Himalayagebergte. De eerste koninkrijken ontstonden er al ver voor onze jaartelling en het land wordt ook wel het dak van
de wereld genoemd. De gemiddelde hoogte bedraagt immers 4200 meter terwijl de Mount Everest zelfs meer dan twee keer zo hoog boven zeeniveau uit
torent. In 1950, toen de huidige dalai lama geestelijk en politiek leider van het land werd, is Tibet bevrijd. Sindsdien vormt het een vreedzame en
autonome provincie van het buurland China en wordt er ieder jaar weer groots gevierd dat het land verlost is van de Tibetaanse leiders van weleer. Dit is
althans de versie die de Chinezen in hun geschiedenisboeken hebben staan.
De waarheid ligt anders. In 1950 vielen de Chinezen het land binnen en na negen jaar onderhandelen met de Chinese leider Mao moest de dalai lama het
land uiteindelijk ontvluchten. Sindsdien vormt hij een regering in ballingschap in India. Van de 5000 kloosters in het vreedzame en boeddhistische land
werden de meeste geplunderd of vernietigd. Vandaag de dag zijn er nog maar een paar in gebruik. De Chinezen hielden flink huis in het land waar naar
men zegt de sneeuw is geboren. Tussen de 500.000 en een miljoen Tibetanen lieten het leven als gevolg van de Chinese bezetting. In 1966 lanceerde
Mao tot overmaat van ramp ook nog eens zijn dwaze Culturele Revolutie waarbij zowel Chinezen als Tibetanen het moesten ontgelden. Pas na de dood
van de dictator in 1976 leek er enige matiging te komen in het gevoerde communistische beleid maar Tibet is anno 2014 nog steeds een bezet en
onderdrukt gebied.
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Het Potalapaleis
Bij aankomst in Lhasa, de hoofdstad van het land, na een autorit vanaf het vliegveld waarbij sommigen op 3650 meter hoogte al vrij snel last krijgen van
de eerste verschijnselen van hoogteziekte, ligt aan de linkerkant één van de parels van Tibet: het Potalapaleis. Tot aan 1959 diende dit enorme gebouw
als winterresidentie voor de dalai lama’s. Het prestigieuze gebouw met een voorgevel van meer dan 100 meter hoog staat tegen de berg aan en de bouw
ervan begon in de zevende eeuw. Duizend jaar later werd het verder uitgebreid. Een deel van het gebouwencomplex is rood, hetgeen staat voor
godsdienst en een ander deel is wit, wat staat voor politiek. In dit paleis verenigden de dalai lama’s hun spirituele en bestuurlijke taken. Het straalt een en
al rijkdom uit en men beweert dat het genoeg goud bevat om driemaal de stad Shanghai op te kopen. De rijkdommen bestaan overigens niet enkel uit
1
goud maar ook uit mandala’s en oude boeken van onschatbare waarde.
Het trappenlopen naar het paleis valt zwaar op deze hoogte. Binnenin is het een wirwar van gangen en galerijen die langs vertrekken, tempels en
graftomben van vroegere dalai lama’s voeren. De ruimtes van de huidige dalai lama verkeren nog in de oude staat. Men kan zien waar hij studeerde en
waar hij mensen ontving in een paleis dat verre van comfortabel te noemen is. De gangen zijn smal, er komt weinig licht binnen en het is er koud. Niet
voor niets verkozen de leiders in de zomermaanden een andere residentie in de stad, het gerieflijke zomerpaleis Norbulingka.
Op loopafstand ligt de anderhalve duizend jaar oude Jokhang-tempel, de eerste boeddhistische tempel van Tibet. Het is op een meer gebouwd en wat er
nog over is van het water, is een vijver in het complex. Vlak ernaast, in een niet toegankelijke binnentuin, staat een oude steen met daarop een keizerlijke
inscriptie waarin China ironisch genoeg ooit verklaarde de soevereiniteit van Tibet voor altijd te zullen respecteren. Veel mensen op straat lopen met de
klok mee om het heilige gebouw heen. Sommigen werpen zich op de grond om Boeddha te aanbidden en velen lopen met gebedsmolens in de hand. Bij
elke eerste en laatste draai aan de molen worden gebeden of mantra’s uitgesproken.
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Monniken in het Seraklooster
Niet ver van de hoofdstad vandaan ligt het Drepungklooster, het grootste van het land. In vroegere tijden woonden hier meer dan 8.000 monniken, nu
nog slechts enkele honderden, dit ten gevolge van de Chinese inmenging. In de kloostertuin van het Seraklooster, dat ook in de omgeving van Lhasa ligt,
debatteren de monniken dagelijks. In het gebouw zelf staat een Boeddhabeeld met zijn linkeroor aan een raam dat uitkijkt op de tuin. Op deze manier
kan deze Boeddha van de Wijsheid luisteren naar wat er gezegd wordt. De monniken zitten in hun rode kleed op kussens en debatteren in kleine groepjes
over de boeddhistische leer met een lama2 die voor ze staat. Ze lachen soms, klappen in hun handen en regelmatig lopen de discussies hoog op. De
jongste monniken lijken hun aandacht er minder bij te kunnen houden. Vanaf de leeftijd van zes jaar mogen jongens al toetreden.
In het land staan gelukkig meer kloosters die gespaard zijn gebleven. In tijden van onderdrukking hebben Tibetanen de schatten verstopt, bij hen thuis of
in de bergen. Nu de kloosters op de UNESCO lijst van cultureel erfgoed staan worden deze rijkdommen weer teruggebracht. Om bij sommige van die
kloosters te komen voert de weg vanuit Lhasa naar het Himalayagebergte over bergpassen van wel 5200 meter hoog en heeft men uitzicht over
bergketens, besneeuwde toppen, uitgestrekte meren en zelfs de imponerende Mount Everest. Gebedsvlaggetjes in vrolijke kleuren wapperen
onverstoorbaar in de ijzige wind en de gezichten van de Tibetanen zijn al net zo getekend als het landschap. In Gyantse staat de grote stupa3 met daarin
veel nisjes met Boeddhabeelden. De ingangen naar de kamertjes zijn laag, hetgeen de bezoeker dwingt om het hoofd te buigen tijdens het achteruit
verlaten van de ruimtes. De beelden zijn gekleurd, dan weer bedreigend, dan weer barmhartig en drukken allemaal een bepaalde wijsheid uit.

De grote stupa van Gyantse
Uren verder rijden ligt het klooster met de gouden daken, het Tashilhunpo-klooster. Dit werd gebouwd door de eerste dalai lama en in één van de
tempels staat het grootste Boeddhabeeld van Tibet, 27 meter hoog. Rijen Tibetanen staan zoals overal voor de deur om te offeren: jakboter en geld in
kleine coupures. Binnen wordt het overal neergelegd en het wordt gebruikt voor het onderhoud van de monniken en het klooster. Geen mens die het in
zijn hoofd zal halen om iets te stelen. In de kloosters is het vaak wat donker en fris. Monniken bidden en zingen en knikken vriendelijk wanneer we ze
passeren. Vreedzaam leven zij in een land dat nog steeds geen vrijheid kent, in een land dat stelselmatig wordt vernield door de Chinezen die er hun
grondstoffen uit de bergen stelen zonder respect voor het volk en de natuur. Vreedzaam zijn de bewoners, vredig lijkt het land met de ongekend rijke
geschiedenis en cultuur. De verschrikkelijke Jeti, die hier al heel lang schijnt te leven, is feitelijk in 1950 pas de grens overgestoken.
1. Kaarten of patronen die de Kosmos uitbeelden
2. Leraar van het Boeddhisme
3. Boeddhistisch bouwwerk met de relieken van een boeddhistische heilige
Meer lezen?
Kijk op Ecritures voor boeken van Royan en op het Wereldwijzer Tibet Forum.

Royan van Velse is werkzaam in de Gezondheidszorg en is daarnaast schrijver van boeken en verhalen waaronder
het boek ‘Reizen door landen in opspraak’. Voor Wereldwijzer schrijft hij maandelijkse columns over interessante
bestemmingen die hij heeft bezocht.
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Royan - 28-02-14, 15:30

Reageren

Meer van mijn foto's van dit prachtige land zijn trouwens te vinden via de volgende link: http://www.ecritures.nu/albums/3

barefooter - 28-02-14, 19:16

Reageren

heel mooie fotos , maar ook enorm veel armoede , er zijn toch enorm veel mensen op de dool

Royan - 02-03-14, 14:31

Reageren

Klopt ja. Maar het viel me op in Tibet dat de mensen daar zo verschrikkelijk vriendelijk waren, ook al konden we niets verstaan van
elkaar. Een welgemeende glimlach of een eerbiedig knikje met het hoofd is soms genoeg.

RosaArbil - 21-03-14, 17:37

Reageren

Lees ook www.trimondi.de & reason.com/archives/2010/07/28/the-truth-about-tibetan-buddhi & "What lies beneath the robes" in
Elephant Journal.com

Stefan Piebinga - 10-04-14, 20:51

Reageren

Prachtige foto's Royan! Tibet is een heel speciale plek en jou foto's reopen mooie herinneringen op!

Royan - 10-04-14, 22:14

Reageren

Dank je. Ik heb het daar flink koud gehad maar ik heb genoten van de uitzichten, de tempels en de mensen.

Reageren




Reactie toevoegen

Uitgebreide Editor

Artikelen
Columns
Interviews
Reistips
Recensies
Artikelen
Reportages
Colofon

Geografisch
Afrika (30)
Australië/NZ (3)

http://www.wereldwijzer.nl/content.php?r=421-Column-Royan-Tempels-en-paleizen-in... 6-3-2016

Wereldwijzer Reismagazine - Column Royan: Tempels en paleizen in het vrije Tibet pagina 4 van 4

Azië (87)
Canada & USA (7)
Europa (149)
Midden-/Zuid-Amerika (28)
Wereldreis (4)

Hotel H10
Quality & Service at your
disposal. Book our special
offers

ZOEKEN

STEL EEN VRAAG - ACTIEVE TOPICS

---- WW Reismagazine 1.0



-- Nederlands

Over ons

Aanmelden

Ons Team

Gratis Forumaccount

Helpdesk

Reisaccount

Contact Wereldwijzer Reisforums Archief



Samenwerkingen
Alle tijden zijn GMT +1. De tijd is nu 09:43.
Forum software: vBulletin
Copyright ©2000 - 2016, Jelsoft Enterprises Ltd.

http://www.wereldwijzer.nl/content.php?r=421-Column-Royan-Tempels-en-paleizen-in... 6-3-2016

