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PSYCHOLOGIE

Wees boos!
De Dalai Lama houdt een 

pleidooi voor woede
FOTOGRAFIE: ARCHIEF

Kan woede een gezond antwoord zijn op onrechtvaardige 
situaties? Of moet het koste wat het kost worden vermeden? 
Laten we eens luisteren naar de visie van de Dalai Lama op 
medelevende woede.

“Woede uit 
mededogen is 
nuttig.”

In het Westen zien we emoties als plezierig of pijnlijk. Maar 
vanuit een boeddhistisch perspectief worden mentale toe-
standen die een emotionele dimensie met zich meebrengen als 
heilzaam of schadelijk beschouwd. De Dalai Lama legt uit dat 
alle emoties een evolutionair doel en een biologische dimensie 
hebben - met andere woorden, het zijn natuurlijke reacties op 
omstandigheden die zich in ons leven voordoen. 

Dalai Lama: “Woede helpt ons krachten af   te weren die 
schadelijk zijn voor ons voortbestaan   en welzijn. Het is normaal 
dat gevoelens, inclusief woede, opkomen. Emoties zijn op zich-
zelf niet schadelijk. Alle emoties hebben destructieve en niet-
destructieve kanten. Dus het belangrijke punt om in gedachten 
te houden is dat deze gevoelens op zichzelf niet destructief zijn; 
ze worden alleen destructief wanneer hun intensiteit niet be-
vorderlijk is voor de situatie, of wanneer ze zich voordoen in si-
tuaties die er niet om vragen.” Hij verduidelijkt verder: “In het 
algemeen kunnen we destructieve emoties definiëren als die 
toestanden die ons welzijn ondermijnen door innerlijke onrust 
te creëren, waardoor zelfbeheersing wordt ondermijnd en ons 
onze mentale vrijheid wordt ontnomen. Binnen dit is het ook 
mogelijk om onderscheid te maken tussen twee subcategorie-
en: die emotionele toestanden die op zichzelf destructief zijn, 
zoals hebzucht, haat of kwaadaardigheid; en die toestanden, 
zoals gehechtheid, woede of angst, die alleen destructief wor-
den wanneer hun intensiteit niet in verhouding staat tot de si-
tuatie waarin ze zich voordoen.” 

Lijkt dat vanzelfsprekend? Misschien ben je wel opgevoed om 
te geloven dat woede altijd slecht is. Als je woede voelt, ben je 
slecht. Of je hebt misschien jaren doorgebracht in een spiri-
tuele of religieuze organisatie waar je werd geleerd dat woede 
- zelfs een enkel moment van woede - altijd moet worden ver-
meden of je gaat direct naar de hel. Er zijn ook helrijken in het 

boeddhisme. Of je bent misschien gaan geloven dat compas-
sie geduld, tolerantie en vergeving betekent en helemaal geen 
boosheid omvat. Je moet zachtmoedig en onderdanig zijn. Of 
je hebt misschien te horen gekregen dat als je boos bent, je niet 
jezelf bent. Maar is dit waar? 

Dalai Lama: “Als we te maken hebben met zaken die zo subtiel 
zijn als menselijke mentale processen, is het belangrijk om niet 
te dogmatisch te zijn. Het is moeilijk of onmogelijk om te bepa-
len of een bepaalde mentale toestand destructief is zonder de 
context te kennen. Vaak kunnen we deze beslissing alleen ne-
men door rekening te houden met de onderliggende motivatie, 
het specifieke object van de emotie, de gevolgen van de emotie, 
enzovoort. Op het gebied van de menselijke geest moeten we 
daarom altijd een open houding, pragmatisme en flexibiliteit 
handhaven.” 

Als je merkt dat je veroordelend wordt in reactie op woede die 
opkomt bij jezelf of anderen, wil je misschien een stapje terug 
doen en zeker weten dat je de context begrijpt. De Dalai zegt dat 
woede en krachtige tegenmaatregelen een passend antwoord 
kunnen zijn op wangedrag. Hij zegt zelfs dat we een gevoel van 
woede moeten blijven koesteren totdat het onrecht is verhol-
pen. 

Dalai Lama: “In sommige situaties kan sterk medeleven bij-
voorbeeld leiden tot een even sterk gevoel van verontwaardi-
ging - dat is woede over een onrechtvaardigheid. Nogmaals, 
boos voelen kan op de korte termijn onze geest meer gefocust 
maken en ons een extra uitbarsting van energie en vastbera-
denheid geven. Op deze manieren kan woede ons in bepaalde 
situaties effectiever maken om dingen voor elkaar te krijgen 
en te krijgen wat we terecht zoeken. Wanneer woede echter 
verder gaat dan deze praktische functie, is de meeste energie 
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Wijze lessen over de kracht van boosheid 
—

Tenzin Gyatso (1935) is de huidige, veertiende Dalai Lama, de hoogste spirituele leider 
in het Tibetaans boeddhisme. Hij is een internationale persoonlijkheid geworden die 
gewaardeerd wordt als een bescheiden, charismatische man. Hij ontving in 1989 de No-
belprijs voor de Vrede.

Mag je boos zijn? Of moet je koste wat kost die emotie onder-
drukken? 
De perfecte vraag voor de bekendste boeddhist van onze tijd: de Dalai Lama. In dit boekje 
geeft hij zijn visie op boosheid – want ja, soms mag je boos zijn. Het kan een emotie zijn die 
voortkomt uit compassie en dan is het bruikbare woede. Denk aan een kindje dat een kop 
hete thee wil oppakken: je wordt boos omdat je niet wil dat het kind zich bezeert. Maar als 
de boosheid voortkomt uit bijvoorbeeld afgunst en het haat veroorzaakt, dan is het de-
structief en kun je de boosheid beter laten voor wat deze is.

Een klein boekje vol wijze lessen van de Dalai Lama, opgeschreven door Noriyu-
ki Ueda. ‘Wees boos’ gaat over wat echt belangrijk is in het leven en hoe woede ook 
een motiverende kracht kan zijn die het negatieve in het positieve kan omzetten. 
—
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woede. Eén type komt voort uit mededogen; dat soort woede is 
nuttig. Woede die wordt gemotiveerd door mededogen of een 
verlangen om sociaal onrecht te corrigeren en niet probeert de 
ander te schaden, is een goede woede die de moeite waard is om 
te hebben. Woede brengt meer energie, meer vastberadenheid, 
krachtiger actie om onrecht te corrigeren. De diepe motivatie 
is compassie, maar er is woede nodig als middel om het doel te 
bereiken.”

In een tijdperk waarin beroemdheid wordt aanbeden, is de 
Dalai Lama een geloofsleider die een spirituele superster is 
geworden. Wanneer hij zijn 84e verjaardag nadert, is de mon-
nik die miljoenen handdrukken heeft uitgedeeld en zoveel in-

spirerende citaten heeft gemaakt, openhartig en soms schok-
kend. Dit is een man die wereldleiders heeft ontmoet en podia 
heeft gedeeld met popsterren en acteurs. Een man die al lang 
een doorn in het oog van China is. “Een Chinese functionaris 
noemde me ooit een demon,” zei hij lachend, voordat hij zijn 
handen ophief om de hoorns na te bootsen. “Toen ik dat voor 
het eerst hoorde, was mijn antwoord - ja, ik ben een demon met 
hoorns.” “Ik heb medelijden met hun onwetendheid, hun po-
litieke denken is erg bekrompen”, voegde hij eraan toe terwijl 
hij grinnikte. 
De Dalai Lama werd in 1959 gedwongen Tibet te ontvluchten 
nadat China troepen naar de regio had gestuurd. Hij zocht toe-
vlucht in India en woont al zes decennia in ballingschap in Dha-
ramsala samen met ongeveer 10.000 Tibetanen. Zijn klooster 
- dat uitkijkt op de met sneeuw bedekte toppen van de Dhaulad-
har-bergketen in de Himalaya - is adembenemend mooi. Maar 
het uitzicht is bitterzoet. Naar huis terugkeren blijft een verre 
droom, zelfs als hij erop staat dat het nog kan gebeuren. “Het 
Tibetaanse volk heeft vertrouwen in mij, zij vragen mij naar 
Tibet te komen”, zegt hij. Maar in een adem voegt hij eraan toe 
dat India ook zijn “spirituele thuis” is geworden. Een impliciete 
aanvaarding, misschien, dat zijn doel van een autonoom Tibet 
verre van realiteit is.    

DALAI LAMA OVER DONALD TRUMP
“Hij kampt met een gebrek aan morele 

principes.”
Terwijl hij “formeel” in 2011 zijn politieke verantwoordelijkheid neerlegde, is de Dalai Lama als spiritueel leider van het 
Tibetaanse volk hun boegbeeld gebleven. Maar er zijn al jaren geen gesprekken geweest tussen zijn vertegenwoordigers en 
China. In de jaren 1950, toen China voor het eerst troepen naar binnen stuurde, was Tibet arm. Nu is het een economische 
kolos en de groeiende invloed ervan heeft de zaak van de Dalai Lama in veel opzichten overschaduwd. Er was een tijd dat de 
Amerikaanse presidenten in de rij stonden om hem te ontmoeten. George W. Bush reikte hem de gouden congresmedaille uit, 
Barack Obama ontmoette hem een   aantal keren ontmoette, maar de relaties met de huidige bewoner van het Witte Huis zijn 
heel anders. Ondanks dat hij openstond voor een ontmoeting heeft president Trump, die dicht bij Xi van China staat, daar nog 
nooit om had gevraagd. In een vernietigende beoordeling zei de Dalai Lama dat de tijd van de 45e president werd bepaald door 
een “gebrek aan moreel principe”. “Hij is emotioneel een beetje te complex. De ene dag zegt hij dit, de andere dag zegt hij weer 
wat anders. Ik denk dat hij kampt met een gebrek aan morele principes.”
De boeddhist betreurt dat de VS onder Trump aan navelstaarderij doen: “Toen hij president werd, zei hij: ‘America first’ Dat is 
verkeerd. Amerika moet een globale verantwoordelijkheid opnemen.”

De terugtrekking uit het klimaatakkoord van Parijs en de migratiecrisis zijn twee grote aandachtspunten. “Toen ik foto’s van 
enkele van die jonge kinderen zag, was ik verdrietig”, zei hij over de situatie aan de grens tussen de VS en Mexico. 

DALAI LAMA OVER MIGRATIE 
“Hou Europa voor de Europeanen.”

Het wereldbeeld van de Dalai Lama is inherent mondiaal. Toen hij vorig jaar in een interview met de BBC de Brexit besprak, 
vertelde hij dat hij ‘een bewonderaar van de Europese Unie’ is en wees hij erop dat mondiale partnerschappen cruciaal zijn 
geweest om grote conflicten te voorkomen. Maar ‘s werelds beroemdste vluchteling had ook een aantal verrassende opvat-
tingen over immigratie. In een recente toespraak zei hij dat vluchtelingen naar de Europese Unie uiteindelijk naar huis zouden 
moeten terugkeren, eraan toevoegend dat “Europa voor de Europeanen is”.

“Europese landen moeten deze vluchtelingen opnemen en ze onderwijs en training geven om ze met bepaalde vaardigheden 
naar hun eigen land te laten terugkeren.” De Dalai Lama gelooft dat het finale doel moet zijn om de landen te herbouwen die 
mensen zijn ontvlucht. Maar volgens de laatste cijfers tellen we ongeveer 70 miljoen vluchtelingen over de hele wereld. Wat 
als mensen willen blijven? 
Dalai Lama: “Een beperkt aantal is oké, maar heel Europa uiteindelijk een moslimland laten worden? Onmogelijk. Of een Afri-
kaans land: ook onmogelijk. Ik denk dat ze zelf beter af zijn in hun eigen land. Hou Europa voor de Europeanen.”
Een uitspraak die zorgt voor controverse, te meer omdat de Dalai Lama in 1959 zelf zijn thuisland Tibet moest ontvluchten 
nadat China soldaten naar de regio stuurde.
Het herinnert er ons aan dat hoewel de Dalai Lama een spiritueel boegbeeld is, hij ook een politicus is met opvattingen en 
meningen zoals alle anderen. De boodschap van eenheid van de Dalai Lama is universeel - maar voor een man die beroemd is 
om zijn mededogen, kan hij ook controversieel zijn.

die het ons oplevert helemaal niet nuttig. Omdat we allemaal 
waarschijnlijk op een of ander moment de boosheid van andere 
mensen hebben ontvangen, hebben we allemaal ervaring met 
de onaangename gevolgen ervan.” 

In de volgende citaten werpt de Dalai Lama licht op ‘meedogen-
de woede’. Het zal je misschien verbazen dat hij het aanmoed-
igt door te zeggen dat het een goede woede is die het waard is 

om te hebben. “Wanneer iemand wordt geconfronteerd met 
economische of andere vormen van onrecht, is het volkomen 
verkeerd voor een religieus persoon om onverschillig te blijven. 
Religieuze mensen moeten worstelen om deze problemen op 
te lossen. Lijden zou ons boos moeten maken. Dit soort woede 
beweegt ons in de richting van een toornig mededogen om ac-
tie te ondernemen om een   einde te maken aan het lijden. Hier 
gaat het erom hoe je met boosheid omgaat. Er zijn twee soorten 

“Woede brengt 
meer energie, meer 
vastberadenheid om 
onrecht te corrigeren.”


