Tibetaanse
klankschalen
De ‘oeroude Tibetaanse klankschalen’ zijn niet
oeroud en niet Tibetaans. Tibetanen vinden ze een
belediging voor de geschiedenis van hun land.
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Wat er ook zij van de heilzame werking van deze klankschalen, Tibetaans zijn ze zeker niet, en het idee
er door wrijving tonen aan te ontlokken, is twintigste-eeuws en door en
door westers.
Klankschalen bestaan in geheel
boeddhistisch Azië. Ze worden aangeslagen en als gong gebruikt in de
tempel, om op te roepen tot het gebed of om het begin of eind van een
rituele of meditatieve sessie aan te
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Eenstemmig
Tibetologen zijn opmerkelijk eenstemmig: er is zo weinig bekend over
de eeuwenoude geschiedenis van
Tibetaanse klankschalen omdat die
er niet is. In The handbook of Tibetan
Buddhist symbols uit 2003 laat Robert Beer er geen enkel misverstand
over bestaan: de etenskommen werden in de jaren zeventig in Nepal in

Misschien dat er, zegt hij, aanvankelijk sprake was van een misverstand
waardoor ‘eetkom’ werd vertaald als
‘klankschaal’, maar zijn collega Robert Barnett, in een artikel in het
vakblad Inner Asia, gelooft zelfs dat
niet: ‘Het concept van de Tibetaanse
klankschalen is uitgevonden.’ Reizigers in Tibet die met getuigenissen
van oude monniken terugkomen,

Bruine esoterie
Het idee dat Tibet de bron van veel
oude wijsheid is, is overigens heel
wat ouder dan de LSD-jaren zeventig.
In het inmiddels als standaardwerk
beschouwde Traumwelt Tibet uit
2000 onderscheidde de Zwitserse
cultureel antropoloog Martin Brauen
een viertal perioden. In de vijftiende
eeuw gaan vooral Portugese ontdekkingsreizigers op zoek naar het legendarische koninkrijk van Priester
Johannes (de ‘paus van de Oriënt’),
dat zich volgens Marco Polo in de onherbergzame gebieden van CentraalAzië moest bevinden. De zoektocht
sprak avonturiers tot ver in de zeventiende eeuw aan.
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Klankschaaltherapie in Goa.
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ritueel’. De westerse bourgeois-

die tot op de dag van vandaag vige-
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boodschap aan het echte Tibet en
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aan het lijden van mijn land.

sche ras te vinden, en zond in 1938
een expeditie die kant op. De SS’er
Heinrich Harrer, leermeester en beste vriend van de Dalai Lama, sprak
altijd vol liefde over de arme maar zo
wijze Tibetaanse monniken. Brauen
wijst erop dat Brad Pitt, die de rol
van Harrer speelde in Seven years in
Tibet (1997), zich al even bewonderend en neerbuigend over de Tibetanen uitlaat. De nazistische ariosofie,
zegt Brauen, leeft voort in de ‘bruine
esoterie’ van vandaag.
De laatste periode is natuurlijk de
‘new age’. In 1969 gingen de Amerikaanse musici Henry Wolff en Nancy
Hennings naar Nepal, waar zij in

Pijnlijk
Er zit, tot slot, ook nog een minder
fraaie kant aan de mythe. Door hun
niet-aflatende populariteit in het
westen zijn de ‘Tibetaanse klankschalen’ inmiddels ook een middel
van bestaan geworden voor Tibetanen, zowel in het oosten als in het
westen. Dat is meer dan pijnlijk, voor
een volk in ballingschap. Eerder dit
jaar ontstak de Canadese activiste
Tenzin Dheden in de Toronto Star
dan ook in woede toen ze weer zo’n
tranentrekkend verhaal over die geweldige klankschalen van een journalist onder ogen had gekregen:

contact kwamen met Tibetaanse

Als u denkt dat ‘geluidsbaden’ helend
zijn voor uw chakra’s en dat het
doordringende gezoem van de klankschaal het water in uw lichaam weer
in resonantie brengt, moet u vooral
doorgaan met uw goeie geld weggooien. Als we Tibet er maar buiten
laten.
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