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Het gelukkigste land

O

JAKOBIEN HUISMAN

m mani padme hum…» Het duurt even voor ik door
heb dat het lage gebrom dat ik ontwaar niet de Bhutanese radio is, maar onze chauffeur die achter het
stuur mantra’s reciteert. Soms flakkert zijn stem
even op, om een moment later weer in meditatief
gemurmel over te gaan. Nu en dan lacht hij luidop.
Als er iemand dit land verpersoonlijkt, dan is het
Yanku.Rustig stuurt hij ons mini-busje door de
bochten die de Dochula-pas voorafgaan. In eender
welk Europees land zou de snelheid een stuk hoger
liggen dan hier, waar automobilisten nooit haast lijken te hebben, de weg niet overvol (en in goede staat!)
is, en hoffelijkheid in de genen lijkt ingekapseld te zijn.
In Bhutan — een land zo groot als Zwitserland — wonen
dan ook maar 700.000 mensen, en er zijn maar enkele
wegen. De weergaloos mooie natuur is maagdelijk.
Nergens ligt rommel, de huizen zijn allemaal (verplicht)
opgetrokken in de traditionele bouwstijl met veel hout en
ornamenten. Het lijkt een verstilde wereld, zeker voor wie
hier vanuit India binnenkomt. Een land dat, mocht het niet
bestaan, uitgevonden zou moeten worden.

Zicht op Tibet

Het uitzicht
vanop Druk
Wangyal
Chorten,
een oorlogsmonument
dat bestaat uit
108 stupa’s,
is fenomenaal.

Op de meer dan 3.000 meter hoge pas tussen hoofdstad
Thimphu en de heilige stad Punakha is het berekoud en
staat een straffe wind. Het heeft gesneeuwd, maar de
hemel is kraakhelder als we bij zonsopgang vanaf de
stupa’s uitkijken over de oostelijke, besneeuwde bergpieken waarachter Tibet ligt, onherbergzaam en
onbereikbaar. Sluiernevels kringelen tussen de bergwanden. Het is een wondermooi, bijna onaards zicht.
Langzaam lossen de mistflarden op in de warmte van de
opkomende zon. Op deze strategische plek liet de koningin-moeder 108 stupa’s optrekken ter herinnering aan de
tweedaagse oorlog van 2003 en de Bhutanese soldaten
die daarbij het leven lieten. Geen enkele Bhutanees voelt
onverdeelde vreugde als het over deze oorlog gaat, hoewel

ze erg trots zijn dat hun toenmalige en zeer geliefde
koning Jigme Singye Wangchuk meevocht. Het was
immers tegelijkertijd een nederlaag en een overwinning
voor het boeddhisme. Als we de vallei van Punakha inrijden, is het lekker warm en zijn we blij dat we enkele lagen
kleren hebben afgestript.

Bij de drakenkoning
Het is de laatste dag van de Punakha Drubchen, een meerdaags feest waarbij de overwinning van de Bhutanezen
over eeuwige vijand Tibet wordt gevierd en uitgebeeld in
een dramatische, folkloristische dans. We vangen het
gerucht op dat koning Jigme Khesar Namgyel zijn opwachting zal maken in de kloosterburcht, en bij onze aankomst
gonst het van de spanning. Er wordt gefrunnikt aan onze
outfits en onze gastheren dossen ons uit in traditionele
Bhutanese feestkledij: de gho, die de mannen eruit laat
zien als een Engelse lord in kamerjas, en de kira voor de
vrouwen, een elegant geweven kleed tot op de enkels.
Wat initieel aanvoelt als een kitscherige verkleedpartij —
we vinden dat we er nogal uitsteken als langneuzen —
blijkt erg in de smaak te vallen bij de locals, die het als een
groot teken van respect zien. En dan schrijdt de drakenkoning binnen in een felgeel gewaad, geflankeerd door een
groepje hovelingen en een in het saffraan geklede kleuter
die zijn neefje blijkt te zijn. Op zijn frêle schoudertjes rust

de taak om de leer van de Dzogchen, het hoogste pad naar
verlichting uit het Tibetaanse boeddhisme, over te dragen
op zijn volgelingen. Ik geef toe, niet makkelijk te volgen en
begrijpen voor een westerse leek.
De volgende dag mogen we kiezen: raften op de rivier
Mo Chu of wandelen naar de betoverende Khamsum
Yuelay Namgyal Chorten, een tempel die als een arendsnest boven op een heuveltop ligt. Ik kies voor het laatste
en word getrakteerd op een adembenemend uitzicht over
de Yeseba-vallei en de meanderende Pho Chu-rivier.

Boterthee met crackers
De Wangdue Ecolodge die iets boven het gelijknamige
dorpje ligt, is een vrij nieuw project dat Bhutan nog meer
op de ecologische agenda wil zetten. Vier natuurlodges
kijken uit over de vallei en Wangdue Phodrang Dzong, een
kloosterburcht die in 2012 opging in de vlammen en nu
gerestaureerd wordt. Lodge-eigenaar Ugyen vertelt dat hij
hier opnieuw gaat aanplanten. Ook herbebossing maakt
deel uit van Bhutans grote geluksplan: 72% van het land is
bebost en voor elke boom die gekapt wordt, moeten er
twee nieuwe worden geplant.
Vanuit de lodge wandelen we naar het dorpje, waar we
zien hoe de rijst wordt gescheiden van de kaf en gepoft tot
luchtige crackers die makhue heten. In een traditioneel
berghuis schotelt de gastvrouw ze ons voor, vergezeld van
boterthee. Die wordt lauw onthaald, in tegenstelling tot de
ara — gedistilleerde rijstwijn — die nadien de ronde doet.
In de kamer naast ons is de dochter des huizes aan het
spelen terwijl de tv aanstaat, een toestel dat in Bhutan
pas in 1999 zijn intrede deed, bevreesd als men was voor
vreemde invloeden. Maar de tijd staat ook hier niet stil.
Zijn gho en kira nog altijd verplicht voor ambtenaars en
vaste prik tijdens feestelijkheden, dan loopt de jeugd in
hoofdstad Thimphu in jeans en sweaters met een gsm aan

«Het heeft gesneeuwd, maar de hemel
is kraakhelder als we vanaf de stupa’s
uitkijken over de besneeuwde bergpieken waarachter Tibet ligt. Het is
een wondermooi, bijna onaards zicht»

BHUTAN

Volgens een studie behoren de Bhutanezen tot de gelukkigste mensen ter wereld.
Het laatst overgebleven Himalaya-koninkrijkje vaart dan ook een geheel eigen
koers, met het Bruto Nationaal Geluk als leidraad. Het idyllische gevolg: een
beeldschoon land met propere lucht en één en al hoffelijkheid.

De piemels van Punakha
In de omgeving van Punakha
zijn veel huizen beschilderd met
grote penissen in flamboyante
kleuren, voorzien van alle mogelijke details. De fallus-symbolen
herinneren aan de tijd van
Drukpa Kuenley, een 16deeeuwse lama die wordt vereerd
als een godheid en wiens leven
een eeuwige bron is van guitige

verhalen. Kuenley was een soort erotische
Tijl Uylenspiegel die zich onderscheidde van
zijn gewijde collega’s door zijn ongebreidelde seksdrift, waar hij overigens openlijk voor
uitkwam. Zo doopte hij zijn penis de ‘bliksemschicht van vlammende wijsheid’ en
men kreeg pas zijn zegening als men hem
een mooie vrouw en een fles wijn bracht. Zijn
kloostertempel, Chimi Lhakhang, in de buurt
van Punakha, werd een pelgrimsoord voor

koppels met een kinderwens. Een boekje vol
foto’s van pasgeboren baby’s en dankbrieven getuigt van het positieve gevolg. Ook
zonder kinderwens krijgen wij de zegening
van de abt, die een grote houten fallus op
ons hoofd legt!
Seks is sowieso geen taboe in Bhutan.Vurig
vertelt onze gids over de traditie van het
night hunten, waarbij jongemannen zonder
medeweten van de ouders via het slaapka-

merraam naar het meisje van hun dromen
klimmen, om haar te schaken en bezwangeren. De vrouw lijkt daarbij het lijdend voorwerp, maar niets blijkt in de praktijk minder
waar. Bhutan is een heel geëmancipeerd,
zelfs matriarchaal land, waar erfenissen tot
voor kort alleen overgingen van moeder op
dochter. Vrouwen hebben er — net als
mannen trouwens — het recht om er meerdere huwelijkspartners op na te houden.

