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Hoogte
• Tibet telt 2,7 miljoen inwoners.

• Sinds 2006 loopt de hoogste spoorlijn
ter wereld in Tibet. Het hoogste punt ligt
op 5.072 meter.

• Het zuurstofgehalte in de Tibetaanse
hoofdstad Lhasa, gelegen op 3,7 kilome-
ter hoogte, bedraagt tweederde van dat
op zeeniveau.

• Het Tibetaanse inkomen per hoofd
van de bevolking groeide de afgelopen
veertig jaar met negen procent per jaar.
Dat is meer dan de groei van de rest van
China.

• Die groei werd grotendeels veroorzaakt
door forse investeringen door de cen-
trale overheid.

Mystiek
• In 1935 werd in nazi-Duitsland Ahnenerbe opge-

richt, een organisatie die de wortels van het Arische
ras moest onderzoeken.

• Ahnenerbe had ook een Tibet-instituut, omdat de
nazi’s vermoedden dat de ariërs daar oorspronkelijk
vandaan kwamen.

• In 1938 zond Ahnenerbe, dat inmiddels was ingelijfd
door de SS, een Duitse expeditie naar Tibet.

• Na schedelmetingen bij Tibetanen kwamen de
Duitsers tot de conclusie dat het Tibetaanse ras een
positie innam tussen het Mongoolse en het Europese
ras.

• De Duitse expeditie wees de Tibetanen op een
gemeenschappelijk heilig symbool: de swastika.

Dalai lama
• Dalai is een Mongools woord en

betekent ‘oceaan’. Lama is
Tibetaans en betekent ‘leraar’ of
‘wijsheid’.

• De eerste dalai lama, die in 1338
overleed, was de leider van een van
de vele kloosterordes in Tibet.

• De dalai lama wordt na zijn dood
opgevolgd door een reïncarnatie
van hemzelf. Pas na zijn dood zal
die reïncarnatie zich openbaren in
een dan pas geboren jongetje.

• Pas in de zeventiende eeuw kreeg
de dalai lama met hulp van het
Mongoolse en later het Chinese
leger ook wereldlijke macht. Hij
regeerde als absoluut vorst over
Tibet.

• De huidige dalai lama werd in 1935
geboren. Toen hij twee jaar was,
werd hij uitverkoren tot de veer-
tiende dalai lama.
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Landoppervlakte, in miljoenen vierkante kilometers


