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Tibet
In de Chinese regio Tibet
protesteren monniken voor
meer vrijheid, wat leidt tot
bloedige confrontaties. Tibet
werd al in 1951 veroverd
door het Chinese leger.
Maar eigenlijk heerst
Peking, met één onderbre-
king, hier al eeuwen.
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China
• Van 1720 tot 1911 was Tibet een autonoom onderdeel van het Chinese

keizerrijk.

• De Chinese invloed op het binnenlands bestuur was minimaal. Wel
moest Peking goedkeuring geven aan de voorgedragen lokale heer-
ser, de dalai lama.

• Verder bewaakte het Chinese leger de grenzen en behartigde de
regering in Peking de buitenlandse belangen van Tibet.

• Na de val van de laatste Chinese keizer in 1911 verklaarde Tibet zich
eenzijdig onafhankelijk en werd het een theocratie.

• De dertiende dalai lama, de voorganger van de huidige dalai lama,
regeerde als een god-koning. Veel Tibetanen waren lijfeigene van een
van de duizenden kloosters.

Rode leger
• In 1951 werd Tibet met geweld ingelijfd door China, waarbij de dalai lama aanbleef

als geestelijk leider van Tibet.

• China voerde landhervormingen door en schafte de wijdverbreide lijfeigenschap en
dwangarbeid af. Dat raakte vooral de machtige kloosters, die veelal sterk leunden op
gratis arbeid. Ook maakte China een eind aan de lijfstraffen.

• In 1959 leidde een opstand tegen de Chinezen tot bloedig ingrijpen door het leger.
Daarbij vielen tienduizenden doden. De dalai lama vluchtte naar India, waar hij nog
steeds woont.

• Van 1957 tot begin jaren zeventig steunde de CIA in het geheim het Tibetaanse ver-
zet tegen de Chinese bezetting.

• Tijdens de Culturele Revolutie in de jaren zestig werden duizenden kloosters ver-
nietigd. De laatste tijd investeert China in de wederopbouw van kloosters.

Guatama
• Wereldwijd zijn er naar

schatting zeker 350 miljoen
boeddhisten.

• Er zijn vele varianten van
het boeddhisme. De
Tibetaanse variant bevat
elementen van een natuur-
godsdienst, het Bön, die
duizenden jaren lang in
Tibet heerste.

• Het boeddhisme deed rond
800 zijn intrede in Tibet. In
de daaropvolgende eeuwen
voerden verschillende
kloosterordes bloedig
strijd met elkaar.

• Gautama Boeddha, die
ongeveer 2500 jaar geleden
leefde, was een Nepalese
prins.

• Boeddhisten beschouwen
Boeddha niet al een
almachtige god, maar als
mens.


