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Victor Westhoff
Ontnoeting met Z.H. de Dalai !ama, ?-9 Oct.!9?7.

- door de onstandigheden daartoe gedrongen en nauwelilrs vr{jwillige - voorzÍtter van het conrité van ontvangst van Z.H. de Da1ai
Lama heb Ík he't bezoek van Z.H. aan ons land met gemengde gevoeleng,
naar hoofdzakeliJk net tegenzin, tegemoet gezien. van nature weinig geneigd tot optreden in het openbaar, niet gelnteressecrc,l in
ijdbl vertoon, belast met de short en 1-ong run taken o'*n mijn beroep, zag ik er
tegen op om drie dagen lang - drie dagen die ik t.à.v. nijn werk nauweli:ke kon missen - als trpubric managerfl van een heilige door ons land
rond te razen, me door grote of kreine neni-gten te raten aangapen en
dlie te moeten toespreken, net alle verantwoordeliftheid aan deze taak
verbonden. Dit vooruitzicht drukte zo zwaar op m{ir ttat ik vooraf aan
waardering van de positieve aspecten o'41 mijn contact net de Dalai Lama
"A'Ls

ternauwernood toekwam.
,Jn toch voel- ih ne a.l dertig jaar J-ang zowel net Tibet als net d.e
Dharma nauw verbonden, en erkende Ík we1 degeliJk brj voorbaat cte Dalai
Lama a1s, een groot geestelilk leidsman.
Zondagmorgenr / october. Op navraag b$ de |tinformation deskn werd
ons de bteg gewezen naar de VIP-roomr dwz. naar een onaanzienlifie gesloten deur, waarvoor zícln - eerste verrassing - een groep Tj-betaanse
vluchtelingen had verzameld. De aanblih van deze harteli$<e, eenvoudige,
in gespannen verwachting verkerende groep alleraardigste mensen, die
een van de grootste nomenten van hun Leven tegemoetgingen, was hartver warmend,. Allen hadden uiteraard hun fraaiste kleding aan, en d"e Iange,
kleurige gewaden (in d.iepe, warme kleuren, elk kleed in slechts óén
kleur) stondèn de vrouwen prachtig. Opval3-end. was de schoonheid. van d"e
vrouwen - had ik in het geheel niet verwacht -1 evenals hun ongekunsteLdheid. en natuurlifte waardigheid. en bevalligheid. OnvergeteliSk was
een klein slank neisje, naar schattin€! een jaar of achttien, in turkooisblauw gewaad, met een fijn beeldbchoon gezichtje en grote donkere
ogên.
Mevrouw Kok-fken opende

tenslotte de deur en liet ons binnen in een
complex van zalen en gangen, dat uitnondde in d.e met een weelde van
tropische gewassen versierde VIP-ïooÍr. Daar was al een gezelschap bijeênr dat dank zq d.e komst van de Tibetanen een heel ander cachet kreeg.
Wachten, cverleggen, een Hongaar te woord staan die beweerde Z.H. te
kennen en die hem een foeile1i$c eigengemaakt schilderlj van een Hollands
po3-derlandschap net ophaalbrug wiLde aanbieden - dit in dank aanvaard -1
toen samen net dr.Pott, enige geuniformeerde politiefunctionarissen,
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twee rechercheurs in burger en een gladde gentleman-functj-onaris van
rrde l-uchthavenrr door eindeloze gangen
en roltrappen naar de uitmonding
rrslurfrr
van d'e
waarvoor het betreffende vliegtuig zou aanleggen. Daar
wachten, want er was mist, de r:list werd. zwaarder inplae.ts van l-ichter.
Het was twijfelachtig of het vliegtuig'(komende uit Ziirich) aou kunnen
landen. spannende minuten. Zo niet, dan uitwif<en naar Brussel. l,Iat
moesten we dan beginnen? Het gezelschap van acht Tibetanen zou
daar
verloren aanlcomen, door niemand opgevangen, en de zaal voI mensen in
het Tropeïlmuseum deze mi-ddag? Inniddels tweed.e verrassing: een rijzige,
herculische figuurr een meter negentig, met tulband en baard: de ambassadeur van India, een Sikh en lr'laharadja, Z|.Exc.Yadravi-ndra Singh, Ook
hij wachtte hier de Dalai Lanra af. Pott is exlravert en geverseerd in
openbare contacten, en deed dus wat ik niet zou durven: op de ambassadcur afstevenen en een gesprek met hem aanknopen. Een beminneli$< mens,
di-e anbassadeur; een gentleman en een man van d.e were1d..
Na een kwartier spanning opgeheven: vliegtuig geland. Het gezelschap
kwam er aan. Horden fotografen s'tonden elkaar met hun camerats te verd.ringen.

z.H. en twee leden van zijn gevolg, zijn totk en zijn secretaris,
waren in monniksgewaad gekleed: donkerrode pij, é6n arm b1oot, zeer
kortgeknipte zwarte stoppelhoofden (niet kaalgeschoren dus), De andere
leden van het gevolg waren op Westerse wijze gekleedu in het zwart, belr,alve d.e Ïnd.iasche veiligheidsfunctionaris, eveneens j-n het zwart. Al-l-e
Tibetanen met kaalgeschoren gelaat, Alleen de Indiër ha6 een sror.
Een van de opvallende, ofschoon wel verwachte kenmerken van hen allen
(dat overi-gens eerst naderhand bij verder contact bleek) was hun onberispeli$e zindeliJltheidr waaraan vele Europeanen een voorbeeld kunnen
nemen: onder geen enkele omstandigleid een and.ere lichaamsgeur dan
nauwelilrs waarneembare, frisse, eigen-aardige geur van een and.er
rae (cocos-bergamot-en nog een v1eupg).

de

Volgens afspraal< overhandigde Pott aan de Dalai Lama een ivoorgele
zÍjden katha (kaaag), voor dit doel geJ-eend van mevrouw Kok, in de hoop
dat Z.lI. de katha terstond weer zou teruggeven, hetgeen geschiedde. ïk
begroette hem op oosterse wijze, maar hij stak spontaan en harteli:k op
westerse wijze zijn hand naar nij uit, die ik dus drukte.
Daarna de eindeloze gangen d.oor naar d.e vrP-room, voorafge6aan d.oor
behendig achteruitl-opendè, ons vele malen onder vuur nemend.e fotografen
en d.oor twee marechaussees, en gevolgd door twee rechercheurs in burger
en de public relations of ficer van de trluchthavenir. liu eens de Dal-ai
Ï,ama naast mij voorop, de ambassadeur van fndia en dr.Pott daa.rachter;
dan weer - hetgeen ik zoveel nogeli;1k bevorderde - z,rr. voorop met deambassad.eur, en Pott en jlc daarachter.
7
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Toen een tafereel dat ik nooit zal vergeten. De Dalai Lama
kwam de
vrP-room binnen, en bij de ingang stonden, op een rii,
zijn Tibetaanss
ondèrdanen. wij ïilesterlinsen, de ambassadeur en het gevolg van
z.H,
trokken ons onmiddef,iJk terug (voortreffeli! was daarblj, evenals steeds
naderhand, het onopvallende, d.iscrete en correcte gedrag van de
re_
chercheurs). Alle Tibetanen droegen een wítte zijden katha op hun beid.e
handen, dÍe ze achtereenvolgens overhandlgden, waarna Z.H. iedere
katha met een onnavolgbaar elegant, sober en gedistingeerd gebaar weer
om de hals van de gever of geefster hing. Dit ging gepaard
met een
hartverwarmende vrolijkheid en harteli,ik gelach; het zou in onze
contrei-en truitbundigrr genoemd worden, maar het maakte een volkomen natuur"
1i3ke en harmonische indruk. hlat een voorrechtn als een volk
zijn eerbied
kan uitdrukken 5-n blijdschap i-nplaats van plechtstatige somberhej-dl
De Dal-ai ï,ama ging zitten om zíc|nzelf thee in te schenken en te

drinken' Bii dit ritueeL werd hij van vlakbij door verschillende camerars
gefotografeerdr waervan hij zich niets aantrok. I{ij bleef onverstoorbaar vriendeli$<. ond.anks aIle hectische westerse dynarniek om hem heen
ging er een zo sterke|tactieve rustil van hern uit, dat dit iedereen,
behalve beroepsfotografen, beïnvloedde.
Ik moest een toespraakje ter verwelkoming houd.en en deed dat ook,
zelfs uit het hoofd; ik had het ook kunnen laten, want de Dalai ï,ama
interesseerde zich er niet in het mi-nst voor, waarin hij natuurli3k
groot gelrtk had.
De aanwezigen, a11es bijeen toch we1 enkele tientallen, passeerd"en
hem een voor een om hem te begroeten. lI$ deed het beminnelilr, maar
het
ook
figuurli3k
langs
Sing
hem heen. De enigen die contact met hem
hadden waren Z.Ex. Ya.davindhra Singh en zijn Tibetaanse onderd"anen.
soms wenkte h{i een van hen met een kort, sober en krachtig gebaar,
waarna de geroepene zich knielend met hem onderhield. Dit vond. evenwel
plaats in een heel andere sfeer dan die van de kruiperige ond"erdanigheid, die wlj ons bij ttkniel-entt voor plegen te steIlen. Die onderdanigheid was formeel Segeven in het kniel-en ze1f, en hoefde op geen andere
wijze meer te b]llken: het gesprek was - hoewel uiteraard. voor ons onbegrijpel[]< - beiderziids levendig, vrijreoedi-g en op gelilh niveau.
Bij het verlaten van.de VfP-room was de ambassadeur van India in
feite degene d.ie d.e Dalai Lama vergezelde. Hij was onder ons dan ook de
enige die daarvoor de formele en innerlijke kwal-itei-t had. IIíj informeerde of z.H. soms nog in den Ha.ag kwam, en toen i,i< bevestigde dat
dit de volgende morgen het geval zou zt7n, nodigde de ambassad.eur Z.II .
bij zieh thuis uit, hetgeen ons nog moeilijke ogenbliJrken zou bezorgen
(het programma was nu eenmaal a1 vol).
Er stonden volgens afspraak enige zwarte l-imousines met chauffeurs
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kLaar. In d.e eerste auto achterin Z.il. en ik, voorin een van
zJjn beide
lijfwachten en de Nederlandse chauffeur.
l'-nkele malen nad.ien zouden mensen rnij voI ontzag
toevoegen r?U begeleidt de Dalaí l,ama? wa.t een eer lrrvoor die eer was irr ni_et gevoelig;
het kwan mij aanvankeli3k slechts voor als een corvee, waar ik me
zo
goed nogelfuk doorheen moest zien te sIaan, zoiets a1s
het presideren
van een sectieraad of het optreden afs proruotor of aIs rector

blj

een

promotie.
ïiíat nu volgde was de eerste autorit met de Dalai Lamar naar het
internationaal theosofisch centrum rfst.l,iichaelrr op de grens van Huizen
en Naarden, dus in valkeveen, waar Z.Il . d,eze zt dag en 2 nachten zou
vertoeven. Deze rit werd nog door zes andere (voorzover ik daarbij be_
trokken was) gevolgd: de rit naar het Tropenmuseum in Amsterdam, d.i-ezelfde mÍ-ddag, en de terugrit naar valkeveen; de rit naar den Haag, de
volgende ochtend van B tot 9, voor een bezoek aan d.r. van d.en l1euvel,
secretaris-generaal van de liTsfls3landse llervormde Kerk; de daaropvol_
gende rit van den lJaag naar ttrassenaar, naar het woonhuis van de
ambassadeur van Ïndj-a; de terugrit van líassenaa.r naar Valkeveen; en de volgende dag, 9 october rs middags de rit van Valkeveen naar jlindhoven,
IÀraar we in het Evoluon ontvanÉten werden en vervolgens afscheid
namen.
Daartussenin vonden nog plaats: in de namiddag van B october een rít
van Valkeveen naar Utrecht en terug voor een bezoek aan de Iiardi-naal,
en in db vroege ochtend een rit van Valkeveen vaar en van Soestd.ift,
voor een ontmoeting net de Koningj_n en prins Bernhard.. Aangczicr: ill op
maandagavond B october in ltliimegen een vergadering van de Faculteitsraid- moest bijwonen, kon ih aan deze ritten echtor niet deelnemen;
dr.Pott nam dit, met veel genoegen, van rnij over.
De begeleiding van de Dalai lama gedurende deze ritten was een be_
leving op zichzelf, die niet in onnidddfiÈ verband stond met d.e overige
bezigheden. Ïk geef er claarom de voorkeur aan, het samenzjin gedurende
deze ritten als geheel onder woorden te brengen. Daarin zijn verder betrokken de gesprekken tqjdens de niddagmaartijden op T en 9 october op
st.ltichael, de enige maaltjiden die i-lc samen met z.H. gebruikte (op
7 octo sêfileÍl net zijn secretaris en dr.Pott, op p oct. sanen met dr.pott
en mr.Ï,.Boer).
Het is een nauwcli$cs weer te geven ervaring, zo lang zo persoonli-,-k
een zo groot man te hebben vergezeld. wit Hebben vrij veel gesproken,
vatker nog gezwegen, niet omdat er niets te zeggen zou ztjn, maar omdat
het niet aangaat, iemand die een zo vernoeiende rej-s maakt, ook nog
voortdurend in gesprek te betrekken. Ik bleef mjj er steeds van bewust,
dat de Dalai l,ama recht had op rust en geestelijke afzondering. Daar
stond. tegenover, dat jk een plicht had ars gastheer, dus hem een en
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ander moest vertell-en over het land waardoor i,vrj reisden en ziin
bewoners, al-smed.e over hetgeen hem te wachten stond.
Eerst nadat wij enigszj-ns met elkaar vertrouwd waren geraalrt te beginnen met de terugreis van llassenaer - kwam ik er toe, z"T!.. zo nu en
dan een vraag op geestell-ik gebied te stellen die mij bezig hielc. Iïet
zou niet juist zijn te zeggen dat il< het eerst toenerwaagderi. Het is
niet aan de orde of jlc iets a1 dan niet Ífdurfder?; de gedachte daaraan
kwam voordien eenvoudig niet eerder bij rtij op. liiisschien is het het beste
z6 Le formuleren, dat hetgeen van de Darai Lana uitging - noem het
geestkracht, wil, fruïdun, persoonlilkheid of hoe dan ook - mij niet op
een dergeli-.!<e gedachte d.eed komen alvorcns fls tijd daa.r rijp voor was.
Zijnerrijds stelde de Dalai f,ama nu en dan vragen, ÍÍaerop hij een antwoord wenste. (Op de reis naar en van den llaag zat ooh ziin tolk voorin;
toen stelde hij een deel- van zi-in vragen in het Tibetaans en liet die
door de tolk vertalen. Antwoorden werden nooit vertaald). Deze vragen
hadden meestal betrekk-ing op landschap, geschiedenis, níddelen van
bestaan, sociale en religieuze situatie, kortom op de sar:enleving in
l\ederland en op roijzelf, maar dit laatste (met é6n uitzondering) niet
voordat ik zelf iets over miizelf had gezegd.
Terwijl de gesprekken steeds rechtstreeks, bond"ig en vaak ook diepgaand 143.f,êïle waren ze meestal tevens kort. Ze bleven d.iscreet en nanen
niet het karakter aan van een interview.
Iiiurner tevoren heb ik een man ontmoet, die van ogenblik tot ogenbl-ik de psychische gesteldheid van ziin gesprekspartner glashelder
doorziet, d.aar tevens boven staat en geen misbruilc van dit inzicht
naakt. Ik ben ervan overtuigdn dat hji al mjjn geda.chten had kunnen
lezenr maar dat hij dat uit beginsel niet doet en niet wilo orndat hlj
daarmee de privacy van de ander zou aantasten.
Geleuterd werd er niet, Zodra de Dalai f,ama gewaar werd, dat ik
niet
J-anger innerli.jk geheel achter een bepaald 6esprek stond.,
maar d.i.t voortzette uit wat wii in het r,,Iestenirbel_eefdheidreplegen te
noement sneed hij het abrupt, ofschoon geenszins onhoffelflcn &f,
daa:rmee te kennen gevend dat hij niet 'tbezig gehoudenil behoefde te
worden. i-Iij voelde dit ogenblikkeli,ft aan. Dat gebeurcle troulrcns alleen
de eerste dag, omdat ík mij daarna in deze situatie had ingeleefd en
niets meer zei waark{i ik niet innerli,}< betrokl<en was. (voor alle
duidelijkheid: het gaat er voor de Dalai iama niet om, of de inhoud. van
een gesprek objectief van belang dan wel voor hemzel-f subjectief
interessant is, maar of het voor de -$e_sBr_+Fro^1lg4g]: een wezenlí.fie betekenis heeft ).
De Dalai Lama spreekt op drie niveaurs, naar is op ieder van die
niveaurs zichzelf. IJij is de enige mens Cie ik ooit ontmoette, clie geen

persona heeft en deze ook niet behoeft. llet eerste
niveau is het
rroffici;letrr waarbij hij a1s hooggeplaatste
gast rnet eerbiedige voorkoi;rendheid bejegend wordt. Dit ligt hem niet erg. Hi.j
1rfnflt het n:uwclr-,Jis
aangenaam en laat dat ook duidelUk, ofschoon steeds
met de berninnelilkheid' die hem een eerste natuur is, bIi,ften. De ecrbied van zijn Tibetaanse onderdanen aanvaardt hij met een natuurlSjke vanzelfsprekendheid,
maar di-e van Westerlingen hindert hem eigenli.!<.
Ilet tweede niveau is het niveau op voet van geli3kheid, dat van gast
en gastheer. Dit ligt hem geheel. Het is kennelijk - en bij een der maaltijd'en beve*tigde hij dj-t zelf uitdrukkelijk - de wijze, waarop hij rnet ons

l'íesterlingen wi1 omgaan. Ilii is dan hartelijkr vol zin voor humor, leven_
dig en vroli;[<. zijn spirituele verhevenheid blilct in deze gesprekken
het duidellrkst hierui-t, dat hij hoogst zelden iets negatiefs zegt over
mensen of andere wezens (wel uÍteraard over ongewenste toestanden of
gebeurtenissen ), en dat hij zijn eigen persoon nooi-t in het geding
brengt - nooit klaagt of iets zegt wat daarop ook maar in de verste
verte zou lijken -, dus geheel positief en altruïstisch is i-ngesteld,
niet uit enigerlei show of op grond. van enig beginsel of uitgangspunt,
maar omdat hqj werkeliik zo iq.
Het derde niveau is dat, waarop hij aIs leraar optreedt. Ik bedoel
nu dus niet in het openbaar, maar onder vier ogen. Dit gebeurt nimmerr
ongenod"igd, maar alleen als antwoord op een bepaalde vraag. IIij verandert dan snel en bijna onmerkbaar, spreekt met ernst en gezag, rechtstreeks van hart tot hart, maar geenszins bezwerend" of overtuigend:
hij laat de ander alt:iid geheel vrij het al dan niet net hen eens te zijn,
hij dringt nooit een mening op. Anderzijds voert hij ook geen discussie.
I'lellicht is dit onbegrijpeljik voor iema-nd die zoiets nooit heeft meegemaakt- De enig juiste kwalificatie voor deze state of r:rind" istfverhevenheidrrr maar dat woord heeft bU l''Iesterse betweters en lolbroelcen
een sl-echte pers.
Ilier volgen enige door hem gestelde (en door nii min of neer uitvoerig beantwoord.e ) vragen: friríat voor soorten koeien zijn er in }.rederland?
Iioe lang blijven ze meÏk geven? Hoe groot is de productie per lcoe?Ír Dit
gesprek bracht hem tot een verzuchting over het Iot van d,e }ioeieno die,
na als nelkgevers afgedaan te hebben, naar de slager gaan en wie niet
een vredi-ge oude dag is gegund. De overeenkomst tussen ziin uitspraak
en de episode waarin }Íipam bekommerd is on het lot 'ran d.e yaks in de
karavaan was uitermate treffend (over Mipan: zie verderop). Dit gesprek
zette zich voort in een gesprek over vegïetarisme. Z.II. v.rilde weten
hoeveel- vegetariiirs
in ons land zijn (waarop iJ< helaas €teen antwoord
"r
lcon geven, maar jJr. schatte het op mj-nder dan 66n procent van d.e bevolking). on'rdat hij in het algemeen geïntereuu&a is in de probl-emen van
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natural resourcesr voedselhuishouding en energiekringloop,
trachtte ik
hem uit te leggen dat het vegetarisne neer
kans van slagen zou hebben
naarmate men het publiek duidelqk zou kunnen mahen,
dat vegetarische
voedi-ng ook veel effÍci6nter is dan vleesvoed.ingr
in die zin dat er
daarbij minder verloren gaat (ofwe1 dat eenzelfde
oppervlakte neer
plantaardig dan dierritk voedser kan produceren; a1
is dit nu juist in
een biotoop als de lage westhelft van lifederl-and
niet waar). IÍerliwaar_
digerwijs was hij voor die redenering niet ontvankelilk;
hi,j scheen te
vindeno dat spirituele en nateriele argumenten niet
verr,iengd behoren
te worden, maar hij zei dat niet net zoveel woorden en
i-l< Iian hen dus
verkeerd begrepen hebben. l'ret nadruk zei- hii daarna,
dat vissen ook
dieren waren (er was nog in het geheel níet over vissen gesprol:len),
en dat het niet juist was, dat sonnige nensen meenden
dat het eten
van vissen er ninder op aan kwan. rk probeerde r.rit
te leggen, clat het
uít een oogpunt van voedsel-voorziening va]] de nensheid noei
l-iik zou zijn
daar iets aan te doen, omdat het eten van vis juist een
efficiËnt gebruik was van de zee, die ons anders niet als voedselbron
kon d.ienenl
maar dit betoog ging lang;s hem heen.
rk merkte verder op, dat men m.i. uÍt spiritueel oogpunt geen
onvoorhlaardeli.ft vegetariër kon zijn, in zoverre, dat rnen
onder bepaalde
onstandigheden ieder aangeboden voedser zou moeten accepteren
om zijn
gastheer niet te kwetsen (en ik noende het voorbeel-d
van niin bezoek
aan displ-aced persons in een oostenrJjks kamp, die uit vreugd"e
over de
aankondiging van dit bezoek een naal- had<len bereid waarbji
zij van hun
armoedje een grote biefstuk hadden gebakken; het zou
hovaarclig erl oDnenselj"-ik zijn geweest, dit voedsel te weigeren). I-lij
was het hier na_
drukhelijk mee eens, oorïir.o verwi.jzende naar het voorschrift, dat
een
nronnik ieder voedsel- dient te eten dat hen gegeven wordt.
over z.'c,,_
zel-f zeí hij in dit verband, vroeger geen vegetarier geweest te zijn,
daarna enige jaren wel, maar dat hii thans op medisch voorschrift weer
enig vlees ato omdat hij aan hepatitis leed. llii vroeg verder nog, of
vegetariers in ons land tevens geheelonthouders waren en toonde zich
n
ermee ingenomen d.at ik dit kon bevestigen. Daarna vroeg hij of ik
rookte (t:5aens ziin verbliif in ons land heb ik dat niet gedaan). rk
antwoordde naar waarheid, geen sigaretten te roken, rnaar we1 een pijp.
HÍj vond dat amusant, en vroeg wat het verschil was. rk ging niet in op
eventuele medische verschillen en de kwestie van aI dan niet j-nhaleren,
rnaar legde uit, dat men aan si5,;aretten versla.afd kan raken, in 6ie zin
dat men er niet neer buiten kan, terwi3l het roken van een píip een genoegen is dat men zÍch zor:d"er bezwaar kan ontzeggen. Dit sprak hei:r
wel aan.
iien volgende vraag:ftfs er bjj de jer.rgd van lrTederland toeneming van
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agressie te bespeurenr en zo ia-, hoe koi:nt dat?tf rh gaf d"e beliende antwoorden, orr11 r wijzend op de cornprexiteit van het vraagstuk; overigens
weken deze antwoorden geheel af van het antwoord dat prof. Lievegoed
maandagmiddag 8 october op dJ-ezelfde vraag gaf in het
vraaggesprek van
de Dalai Lama met 12 Nederland.se rrtopdenkerstt.(rk had prof
.Lievegoed
vooraf gezegd dat de Darai Larna d.eze vraag had gesteld).
lJen volgende vraag: rt'lrlie zjjn er in ]iederlanrj liberaler (more
liberalminded), de Katholieken of de protestanten??t
'Llen volSende vraag: rtl-Ioe is het in liederland gesteld met de wette1i3ke mogelijkheíd. van echtscheiding?rt I'{ijn uiteenzetting daarover beviel
hem weL, d.\í.2. hij achtte de toestand bij ons een juiste niddenweg:
echtscheiding mogellk, daarbij gelijke rechten voor mannen en vrouwen,
maar er is wel een gerechtel-i3ke proced.ure voor nod.ig, het gaat niet
z6maat, en de kinderen moeten zo goed. mogelJ.'pc wettelijk beschermd worden
tegen d.e gevolgen. verder zei ik daarover, dat de kj-nderen vrooger
werden toegewezen aan de rrverongeli.lkterr partij, naar tegenwoordig
steeds aan de moeder, tenzij kon worden aangetoond dat de moeder als
zodanig niet d.eugt. ook dit vond hij een juiste toestand..
Jlen volgende vraaS: rÍIioeveel armen zjjn er in lrTed.erland?Íi t"iijn antwoord- kwam er op neer, dat ze er eigenriSk nauwelijks zijn, d..w.z. dat
de arbeidende klasse bij ons wervarend. is, evenals in de verenigde
Staten; dat er wel een betrekkelift klein aantal rrrelatieverf arilen zfn,
met name mensen die door een of and.ere oorzaak niet aan de slag kunnen komen, weduwen met kinderen die door een of andere oorzaalc geen
wed"uwenpensioen hebben , enz. maer dat de staa.t nienand van honger laat
onkomen; en dat de enige betrekkefi'lk rrarmeÍ? groep de gastarbeiders
z\in, die w:j hetland j-nhalen omdat we zel-f te beroerd zijn on het vuile
werk op te lcnappen.
De eerste vraag die de Dalai Lama nij over mjizelf stelde, reeds op
cle eerste dag, wasrrHave you been in rndia?rtAntwoord: neen, but r have
been born in Asia. Waar? In Inilonesiij. ttAh, in the Dutch coloniesr.
Iioe oud i-h was toen ik daar vandaan kwam? Vi,jf jaar. Of ih er mij nog
iets van kon herinneren? Ja: bloenien, dieren, kinderen en muziekl
niets over vol'sÍassenen, geen pi.jn en narigheid, hoewel ik meestal zielc
waso Dit antwoord. overwoog hji in stilte.
Daar wij te vroeg bij het Tropennuseum aankwamen, naahten we nog een
l<orte rondrit door het centrum van Ansterdan, waarb{j ik - evenals
naderhand bij de terugrit - zo goed iaogelijk als explicateur optrad. fk
houd van.Ansterdám en ken het redeli,!<, r:taar het interesseerde hen maar
matig. rligenlijk reageerde hji alleen naar op de Anstel, de ivrunt, het
Paleis, d.e Oude Kerk, het nationaa.l monument en op de vele horeca-bedrijven (nret name !aej. op de grachten, het leiirb:randtplein r:ret llenrbrandt,
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de Nederlandse Bank, de Beurs, het crs. en de hoerenbuurt)..Jchte belangstelling toond'e hii alleen toen ik bij het pasaeren van het victoriaIiotel plotseling opmerkte (het ruas het eerste dat ik uit niizelf over
mijzelf ze:-),, dat dit de plaats was waa,r ik na nrijn komst uit Java de
eerste nacht i-n Ned.erland', en tevens in iiuropa, had doorgebracht.

Uit mijzelf legde ik

uit, dat het alles overheersende probleen
van de Nederlandse samenleving het compllex i-s van overbevolking,
urbanisatie, vernietiging van natuur en platteland, en de dolged"raaide spiraal van productie en consuntie, er overigens op wijzend dat
dit d"e problemen zijn van cle 'l[esterse welvarende landen in het algerneen.
Onze autoritten boden trouwens stof te over on dit te clemonstreren:
we zagen weinig anders dan ongewoelde grond, braakliggende grond,
wegenaanleg, stadsuitbreidÍng, industriebouw, het ene a1 troostelozer
clan het and.ere. lïet trof hem wel, in het bijzonder de lugubere ona.antrekkeliJkheid, or:n niet te zeggen onbewoonbaarheid., van de BijlnrerÍiêerr
Over de elorme flatgebouwen (daar en elclers), als nensenpakhuizen,
schudde hij zijn hoof d. Ik probeerde zoveel r,rogehjk waardering te laten
b1I'jken voor de planologie, die tracht het beste erven te rrraken, maar
dat sprak hen niet erg aan. WeI was hij ontvankeli.lk voor cle overweging,
dat het geen zin had deze gang van zaken toe te schrjiven aan technj-ek,
of technologie, alsof wÍj er zelf niets mee te malcen zouden hebben,
maar dat de oorzaCc lag bij de geestesgesteldheid (state of mind) van
de enieeling, clus van onszelf, de nentaliteit die het Boeddhisme
hem

rlgreed. and delusiontí noemt.
ITU eni-ge van nijn eigen vragen.
rrWat is uw oordeel over kunstmatige insemi-natie
van vee? Is dit niet
verkeerd, onid.àt het tegen de natuurlijke gang van zal<en ingaat en de
koe zowel- als de stier berooft van hun natuurlijke levensvreugcle?rf

Alvorens te antwoorden liet Z.H. zich eerst uitlegsen wa::rom het
eigenliÍc, technisch gesproken, te doen was. ,Ioen vroeg hij, of het
kalf er enig aantoonbaar nadeel van had. Ik zei dat d.aarvoor geen aanwijzingen bestaan. Daarop gaf hij het voor rnij verrossende antwoorcl , dat
er dan niets tegen I(.I. was in te brengen. ïk vroeg er op d.oor, nogmaals stellende dat de dieren van levensvreugde beroofd werden en dat
nen hen dus liet Iijclen. Hij ontkende dit aan de hand van een uiteenzetting over de ntwo kinds of sufferingre: datgene wat wij a1len a1s lijden
erkennen (dooa, geboorte, ziekte, ongeval), en datgene wat zich voor
de onwetende wezens als genoegen, of a1s lust (hij gebruihte cle term
ttpleasurett ) voorcloet, naar clat in werkelijkheicl het wezen kl-uistert aan
het begeerteleven en dus sriart veroorzaakt. tt antwfiaae, dat deze
gedachtengang nij bekend was en dat jh haar onderschreef voorzover het
nensen betrof, maar dat het voor d.ieren m.i. toch andérs 1a:g, ornd.at er

1n

voor hen geen t?tweede natuurÍr besto"at: ze ziin nu eenrr&al zoals ze
211n,
er is geen d.iscrepantie tussen rbeest en engelÍrzoals in de rrens, en
ze kunnen er dus niet wijzer of beter van worden wanneer men hen hun
natuurli;k levenslot onthoudt. M.á.w. j-]c stelde (niet expliciet) dat de
leer van de rrtwo kinds of sufferingrf wel opgaat voor nensen, r,raa.r niet
voor dieren. I-iet antwoord was wederon verrassend: hij ontkencle d.it. Hi,.l
stel'e, dat ook voor de koe (over de stier werd. niet meer gesproken)
sexualiteit, dwz. sexuele beleving, een negati-eve aangelegenheid. was,
cl:l-e het karnia van het dier ten nadele beïnvroedt,
en dat het voor de
spirituele evolutie van het wezen dat in de betreffende incarnatie als
koe op aarde vertoeft clus beter is wanneer sexuele beleving zoveel_
nogeli;k achterwege bliift.
Inzake deze en nenige and.ere uitspraak van de Dalai Lana is van toepassing de volgende hieronder geciteerde passage uit t?Geheim ThibetÍr
van Th.Illion (Boucher, den llaag 1938, p.146): írHij heeft zich veel eenvoudiger uitgedrukt, maar aangezien dit in intiern geestelilk contarct iret
elkaar treden meer vgn spirituele dan van intellectuele aard waso geef
ik deze sanenspraken rrreer op een wijze, die voor de Tdesterse lezer gerirakkeli..lker te begrjjpen isrt
Ik zou dit oolc zo kunnen uitdrukken: i-Ic weet niet meer precies wat
de Dalai Lama letterlijk heeft gezegd, maa.r ik heb hen goed begrepen,
en een letterlijke weergave zou wellicht slechts tot misverstand. Ieiden.
(ln Ait verband. zij er op geh/ezen, dat de wens on dergeliilce gesprek_
ken op een bandrecorder te laten opnenen, niet alleen r:isplaatst, ma&r
ook ondoeln:atig is ).
rien andere vraag van mii, waarbij ik er de nadruk op legde dat dit
probleen nrij reeds lang bezig hield:
íiIs er een redeno om c1e voorkeur te geven aan een bepaalde w:;jze van
lqikbezorging (net nane begraven of cremeren)?er Antwoord.: Iïeen, Ldanneer
een zekere tijcl verstreken is (trii gin* hier niet nader op in, naar
doelde uiteraard op de paar dagen die j-n de meeste sanenlevingen tusscn dood en liJkbezorging liggen, in het lilesten uit piëteit en on te
voorliornen dat een schijnd.ode begraven c.q. gecreneerd zou worden, in
het Oosten op grond, van de overwegingen die aan het Tibetaanse Dod"enboek ten grondslag liggen), d'an is een li;h slechts een voorwerp, waarned.e tlen kan handelen zoals practische overwegingen en cle opvattingen
van de nabestaanden wenseli;k maken. Hij voegd.e hier evenwel op indrukwek,l;ende wtize aan toe: ?fThere are exceptions. Wanneer ik zal sterven,
is het gewenst dat mijn lichaam op een bepaalde wijze behancleld wordt,
teneincle njin reïncarnatie te bespoedigenil.
lilen van i:li.'jn andere vragen had betrekking op d,e sanenleving der Tibetaanse emigranten in ïndia, hun levenswijze, het onderwijs, het aantal
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schoren (zeven) en hun geestel!1k leven. ïn zijn antwoord, ilat
verder
níet' zozeer ter zake doet orcdat hierontrent in het I,Iesten voldoende
bekend is, trof nij het volgende. IIij verr,reld.cle als een positief
punt
van de huidige toestand, dat de Tibetaanse samenleving uit haar
isolenent was geraarrt en dat het d.aardoor genalckeljjker was geworden,
de
geestelijke waard'en van zijn land over de wereld te verbreiden. llii ging
hj-er uitvoerig en welsprekend op in; het lag hen duiderijk na aan het
hart. Vroeger was de schat van kennis in Tibet voor het 1Íesten grotendeels ontoegankeli]k. Thans hadden een aantal lanats l;Jesterse talen en,
wat belangri3ker was, de VÍesterse gedachtengangen. l-eren kennen, zod.at,
het op veel groter schaal mogelijk was geworden, boeken te schrijven en
te publiceren die voor de overige werelcl betekenis hadden. I{ij legd.e
er de nadruk op dat zich hierbij een noeili3kheid voordeed, die altjid
had" bestaan, nilar nu van mind,er betekenis werd" cloordat de schrijvers
van zulke boeken kennis konden nenen van cle ï;rlesterse r,rental_i-teit: het
ging er on}r de teksten en uitspraken zodanig toe te lichten, dat ze
niet verkeerd be6qrepen werclen. IIij gaf daarbi:i het rrclfgende voorbeeld.
,llr is een uítspraalc: rr]:iet doden van al_le Boeddhars geeft zo groot
nogel:LJke verdienstert ("kiIl-ing of all the lluddhars brings about the
highcst neritrt). Deze uitspraak, zei- hij, wordt in Tibet zonder meer beSrepenr maar in het'uíesten misverstaan. lÍen rnoet weten hoe dít te
interpreteren. Dit is op verschillende niveaues mogel;jk. i;l)oct-enr in
de letterlí,i}<e (materi6le) zin van ildoCen van een levend, wezenrr is naar
Boeddhistische opvatting altijd verwerpell-3k, en het is dus duidelfk dat
:nen dit figuurlijk noet opvatten, in de zin van het afrekenen net lagere
instincten, het zÍch daard.oor niet langer laten beïnvloeden. (Itaderhand viel rnij de overeenkomst in tussen cleze verklaring en cle c)ieptepsychologische interpretatie van d.roiiren, waarin de eigen d.ood, het
doden of sterven van nabestaanden etc. eveneens noeten worden opgevat
a1s het afrekenen net bepaalde psychische inhouden). lilat cle rr3o"466orurt
in bovengenoemde uitspraak betreft: iecler levend. wezen draagt ile
Boeddha-natuur in zich, aldus Z.Iï,, en i:ien kanrtBoecldharsÍlhier 6us
opvatten alst?levende wezensitn waarbij dan net hetrrd"od.enirda:-lrrran bedoeld wordt, clat de levensd.orst wordt uitgeblust. :lr is ook, voegcle hij
hieraan toe, een andere interpretatie mogelijk. llierbij worden met cle
rrlloeddhaosrí de chakra r s bedoelcl omdat deze de concentratÍe vormen
van
,
al datgene wat een l-evend wezen tot levend wezen naakt en dus ook zijn
r?Boecldha-natuurít bep,ra1t. De cbakrat6 nu zÍjn in feite d.e ruintelilre
uitdrukking van de skrndha t s , en het beheersen ( ttdodentt ) van cle
skandhats is een voorwaarde voor geesteli,rke verlichting. De Delai Lama
besloot deze uiteenzetting net er nogruaals de nadruk op te leggen, dat
het letterllk vertalen van oud"e teksten voor líesterlingen nisverstanden
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kan oproepen en dus zorgvuldig comnentaar behoeft door lcenners
die
tevens net de 1,,iesterse denktrant vertrouwd. zijn.
Hij waarschuvrde in di-t verband voorts tegen sornrnige irlesterse frschorarsn
die zich als Tibetologen voord.oen zond.er da-ar rr:echt op te ]runnen doen
gelden, en daartoe de kans krijgen ond.at toch slechts weinigen j_n
hun
omgeving hun uitspraken kunnen controleren. Hij zei meermalcn
dergelijke
pseudo-Tibetologen te hebben ontmoet, die bij een confrontatie
bleken
geen enkele Tibetannse zin te kunnen begrijpen. _ Uit
een dergel_iÍre
uitsprarJ< blijkt wel, dat de Dalai Lana geenszins iralfzacht is
en zíc't
geen knollen voor citroenen laat verkopen. Het was
overigens c.Le enige
maal, dat hij zich negati-ef over bepaalde rr.rêrser uitriet.
llegens de betekenis die het werkr?l'íipan, de lana der vijf
w:r'jsheclcnrÍ,
ÍtTibetaanse ronanttdoor Lama Yongden (Arnhern,
1940) reeds lang voor nrii
heeft, vroeg ih de Dalai Lama, of hij de naam van Laina yongden wel eens
had gehoord' Ántwoord: neen, onbekend. De naLm van Alexanclra Davicl-Neel
kende hij goed. ïn het voorwoord van Írl{ipa6rr zegt Larta. yongden, een
aangenonen zoon van A.D._IT. te zjjn. Ook dit bracht ik de.Dalai Larna
over. Ifii ontkende niet dat zulk een relatie in beginsel mogelijk zou
zfin, nao.r nogmaars: van Larna Yongden hr.d hij nooj_t gehoord.- Dit doet
uiteraerd de vraag rijzen, of de hele Lama Yongden niet een mysti-ficatie
is, bv. een pseudoníem van A.I).-}d.1 die dan dit boek zelf geschreven
zou hebben. Dr.Pott, wiens rÍening dienaangaande jft naderhand vroeg, j_s
van oordeel dat de historiciteit
van Lana Yongclen inderdaad twijfelachtig is; zo ihii al bestaan heeft, was hij naar al-Ie wo,arschi;nlilkheid geen
Tibetaant naar veeleer een bewoner van Sjkkhim, hetgeen r,rec1e zou verlclaren waarom de -i)al-ai Lama zijn na.'ul niet zou kennen. Dr.pott voegt
hieraan toe, dat ?tl'{ípamítuiteindelijk een prod.uct is van T,Jesterse verwerking van bestaande Tibetaans,e literaire trr.ditie, dat hi-eraan uiteindeliSk zeker voor een belangrjjk d.eel mede vorm is gegeven door Alex_
andra David-Neel zelf en wellicht ook door een ghost-wrj-ter, en dat de
historiciteit van Lama Yongden dus z.i. niet zozeer ter zake doet.
In de loop van dit gesprek zette de Dalai Lana uiteen, dat Tantrayana, Itahayana en Hinayana'/ niet (meer) als gescheiden leerstel-sels
dienen te worden beschouwd. In feite bli;ken zij in het hedencla.ags Tibetaans boeddhisrae onderling geïntegreerd te zijn. Hij lichtte d.it toe aan
een beschouwing over zijn kl-eed. De snit van d.e pi.j zelf is een llinayanasnit; de schuin over het bovenlichaan ged.ragen s jerp is een I'lahayenaattribuut; en de rozenkrans, die hi; hanteert, is 'rantrisch.
Gedurende a1 onze autotochten was er slechts ó6n ervaring die de
Dalai Lana dj-ep enotioneerde. Deze deed zich tweei,:raal achtereen voor.

1) IIij gebruj-kt uitdrulcke'li3k
de termÍtHinayanart,

oolc wannecr

gesprek meernalen de naam í?Theravadart heb gebezigd.

ik in het

'lz
Op de hleg van Utrecht naar Den Dosch (is net symbol_ísch,
da.t
weg is naar Írhet donkere zuidentt? ) haalden wÍj tot tweemaal

a

d,it de
toe een
groter open, met gaas bespannen vrachtwagen in, die tot de no6
toe 6evuld was raet dicht opeengepakte kratten, barstens vol met levende,
vritte kippen. Hij vond het lot van d.eze dieren verschri}lcelijk. fk ook.
rk zei - de uitspraak kwam diep van binnen uit - ?eit causes a paÍn
which goes straight to the heartir. Ja, zei hij, dat doet het. (ook tiier
weer een opvallende overeenkonst raet het verdriet van l.lipar:i on het
lijden der wezens). tlij vroeg even later: irl{hat has been your way to
Buddhisn?rr Ïk antwoordde: ItBy compassion for plants and animalsr.
iiThat is a good wayrr. rk had d.eze instelling
reeds al_s jonpl irind, zei
ikr en dat zou een door incarnatie bepaalde gemoedsgestel-dheid kunnen
zijn. trlt is indeedtr, zei hij, niet als een rno6e1i.lkheid, lïaaï als vaststel]ing van een onomstoteliJke waarheid die hij in nU waarnan.
Tljdens onze gezamenh-[te rnaaltijden deed de Dalai Lar,ra c]rie opvallende
uitspraken.
De eerste Seeft een aardige kijk op zqn zj'n voor humor. Ila een schoteI rnet worteltjes en doperwten volgde er ecn rret witlof, d.ie, naar ik
noet toegeven, niet aI te sr:rakeli;k was toebereid. De Dalai Lar;ra keek
er wat bedenkelijKnaar. rrl^,lhat is that?r,ttA typj-cal Dutch hind of
vegetables, which you may trytr. etOnions?rt lrleen, rnaar veeleer verwant
aan de (ook op tafe1 staande) rauwe s1a. Ir.ij bediende zich, waarop Lee
Xoer hern waarschuwde dat het iaisschien bitter was. Dan zou h:'j eerst
i]laar eens proeven. lila dit gedaan te hebben vroeg hij:trZitten er proteinen in?Ír l\ee rltoezo2 rtl"iaar als er geen proteïnen in zitten en het ook
nog geen smaak heeft, waaror,r eten jullie die rorrunel (stuff) dan: Ju1l_ie
komen toch niet oa van de honger?ttIlc zei dat we het aten otrcrat we het
lekker vonden, iets h/aarorr hii hartelijk uoest lachen.
De tweede opnerking betrof de ongang met nensen. Ili-i vertelcle zich
niet op zijn genak te voelen bij plechtstatiÊ;e en officiËle ontvangsten
en benaderi-ngen. Het liefst praatte hii gewoon net ons van:-rrens tot
nens. A1 dat fornele gedoe en clie opgelegde ecrbied beviel hem niet.
De derde uitlating had betrekking op zijn ontrrroetj-ng nct ral;1:ijn
Soetendorp jr., die op naandagr,ricldag deel had uitgenaakt van het tean
van 12 ldederlandse ertopdenkersii en die in de ind.rullwekkende uiteenzettingr die hi; toen gegeven had, ntet hoofd en scliouders boven cle andere
iiederlandse aanwezigen uitstafc. Dat was althans ni-ln indruk, en de
.l)alai Larna bleelc het oolc zo ervaren te hebben. ,iabbijn ,Soetenciorp had
gesproken over Godservaring en ontrnoeting net God, over de beleving van
Grote Verzoend"ag, over de strijd tussen IsraËl en de Arabische landen dj-e
op da.t ogenbliJr juist weer was begonnen; en dat nu niet alleen de
vraag van God aan de nenst?ïvaar zijt gij?rf d.iende te worclen gesteld,
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]Iaar ook de overeenkomstige vraag van de nens aan God. I-let was sober
en d.iep aangrijpend. De tranen liepen nlj toen over d.e wangen (evenal_s
bii verkuyl). rk had de Dalai Lana toen niet aangezien, naar hij zei
nu precies hetzerfde: irTears ran down along my cheeksfr. I{ij had de
tragische lotsverbondenheid tussen trr"et en Tibet sterk ervaren. (Na
afloop van dat gesprek van naandagmi-ddag had hij dan ook, na te zijn opgestaan zijn arm om d.e schouder van Soetendorp gelegd en was hij net hel
weggewandel-d). IIu voegde hij er het volgende aan toe. Toen hij een kleine
jongen was, had hi.j een grote bewond"ering
6ehad voor i-iitler, di-e er door
de kracht van zijn wi1 dan toch r-1.aar in g;eslaagd was een werel-cldeel- aan
zich te onderwerpen. Toen hri dertien, veertien jaar oud was, 1:ad hij
echter begrepen waarop het nazisne in werkel{jkheid berustte: op wreedheid, rnoord en nisdaad, misleiding en bedrog. van toen af aan had hij
allcs gelezen wat er over de vervolging van de Joden was geschreven.
Die geschiedenis had zich in Tibet herhaald.
Het heeft geen zin, nu nog uitvoerig in te ga,il.n op het verdere verloop van het bezoek van de Dalai J,ar,n: zijn openbare toespraak on beantwoord.ing van vragen in het overvolle Tropennuseum op zondagniiddag, waar
cen verheugend kwantum jeugd aanwezi-g was; de ontvangst in de l?aidzaal
van het museurl daarna, waar hij bl-ij verrast was onder een in hout gebeeldhouwde Ganesha te zitten; het bezoek aan dr.van d"en ï,leuvel in den
ilaag en de ar:bassadeur van India in i'iassenaar op maandaplrnorgen; het
gesprek i::et de twaalf liiederland"se :rtopd.enkerstt in 5t.l4ichael op rlaendagniddag; de persconferentie op cinsdagnorgen; het bezoeh ae.n het
Livol-uon te Eindhoven op clinsdaginiddng. l;log slechts een enkele herinne-

ring.
het bezoeh aan de Àardinaal vroe6 ik aan dr.Pott, die hem
daarbÍj begeleid had, hoe dat geweest was. trverschrikrceÏilc*, antwoorclde
hii.rrDe kardinaal had. zich in het geheel nie'b op het bezoek voorbereid,
had meer aandacht voor een onderwijzer net twee jongens die he::r een geschenk lcwanien aa.nbieden; hij bleeh nauwelÍjks Jlngels te kunnen spreken en
liet het gesprek grotendecls aan nij over; en zijn eerste vraag was nota
bene rt)o you live in Tibet?rrIi< wist niet hoe ik leirken moestlr?l.er
rechtvaardiging van dr.Pott (ait in verband net hetgeeir zal volgen)
r:oet ih opnerken, dat ik in ziin plaats evenzo zou hebben gereageerd en
een gelilksoortig conimentaar zou hebben gegeven. Iiaar nu de )alai Lana.
I1< vroeg hem naderhand ond.er vier ogen (een dergefi-ke vraag werd ook
op de persconferentie gesteld.), hoe hÍj iret bezoek aan de kardiiraal had
ervaren. Hji antwoordde: \lZeer posi-tief. ,'jr was een rechts'brecl<s en open
contact. I'Íe be,grepen elJcaa.r goed. hle hebben gesprol<en over de wezenli.lke
overeenkonst tussen alle religies, d.e bevordering van broederschap
Daags na
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tussen de mensen, en de problemen van de jeugd. De rrardinaar is
een
ruiiirdenkend (liberaL minded) persoontr. Dit zei de Dalai ï,ama
in volle
oprechtheid.; hij huichelt niet. Hij had trouwens duidelilk ninder waard.ering voor het bezoek aan dr.van den Heuvel en diens beide confraters
die her: terzijde stonden, hoewel deze heren zích zorgvuldig (nisschÍen
wel t6 zorgvuldig) op het bezoek hadden voorbereid.
Twee conclusies springen hieruit naar voren. Ten eerste de kennellke
congenialiteit tussen deze beid.e nannen. De Dalai Lama had in de kardinaal- een grote persoonlilcheid. ontnoet, die hij onniddellk intuïtief waard'eerde, ongeacht hetgeen zijn gesprekspantner nu precies in het mid.den
bracht. lÏij voelde zich in taak en roeping aan hem verwant en verheugde
zich er overt zo iemand ontmoet te hebben. Daarentegen had d.e persoon
van dr.van den Heuvel hem niet zozeer aangesprokenl híj verwond.erd.e
zi-ch er trouwens overt dat hii tegenover drie van die doi:iinees had gezeten (ttdo they presume that three ilen are better than one?fÍ), en ook
over d.e plechtstatige gezichten die zij hadden getrokken.
Ten tweede treft de geestellike houding van een spiritueel hoogstaand

p De Dalai Lama waard.eerde in het onderhoud net de karclinaaluitsluitend het positieve. De tactloze opi:rerking irdo you ].ive in
Tibet?rrhad hij langs zÍch heen laten gaan; hij kan d.oor zoiets nÍet gelcwetst worden; hij zal hoogstens gedaclit hebben, dat zijn gesprekspartner
bli3kbaar niet van de toestand op de hoogte was. Dit alles deed nij
onnida{i}< denken aan het volgende gedicht van J.Il.Leopold:
mens.

Jezus, die door de wereld ging,
was in een landstad aangekomen
en had zljn ongemerkten weg
over het narktplein heen genomen.
En zag een hond stroef a.ls een wolf
plat op de stenen, onbewogen,

wiens leven heengeweken was,
wiens Jozef uj-t de put getogen.
En om het kreng verrot en vocht
stonden de rnensen stil en keken
en waren bits: een gierenzwern
die op een aas is neergestreken.
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En een: de walg van

dit gezicht

benevelt en verhrart het hoofd
met troebelingen aLs een kaars
roetwalmend door de wind. gedoofd.
Een andêr: van

dit gistend vod

en vuiL het enigste gewin
is duÍsternj.ssen voor het oog
en schrik en afschuw voor den z.in.
Zo zong een ieder daar zijn lied
maar af"Len in dennelfclen toon
ên overste3-pten net verw{jt

en spralcen bitterheid en hoon.
Jezus, zag naar

het J-iggend dier
en sprdc en zeide enkel dit

en wag beecharnende rond.on:
de tanden zijn als paarLen wÍt.

