
Bhutan in een democratie en trad in 2006 af.

Sindsdien heeft het koningschap slechts een

ceremoniële functie. Jigme Singye bedacht

ook het zogenaamde Bruto Nationaal Geluk-

systeem: de mate van welvaart wordt in

Bhutan niet alleen in economische termen als

het Bruto Nationaal Product beschreven,

maar ook in termen van geestelijke- en so-

ciale ontwikkeling en geluk. 

Ravenkroning
Klinkt bovenstaand beleid u wat zweverig

en/of boeddhistisch in de oren? In Bhutan

laten ze wel vaker staatszaken aan het spi -

rituele over: de kroning van Jigme Khesar

Namgyel bijvoorbeeld. Deze stond oor-

spronkelijk gepland voor 2007 maar werd uit-

gesteld omdat astrologen het jaar als ‘zwart’

bestempelden en het dus ongeschikt bleek

voor zoiets belangrijks als een kroning.

Duizenden Bhutanezen kwamen uiteindelijk

op 6 november 2008, volgens dezelfde as-

trologen de beste dag voor een troonsbestij -

ging, naar de hoofdstad Thimphu voor de

kroning. Sommige inwoners uit afgelegen

bergregio’s waren dagenlang onderweg om

hun nieuwe monarch te kunnen feliciteren.

Dit gebeurt traditiegetrouw met het geven

van een schaal die de ontvanger geluk brengt.

Bij de boeddhistische vesting Tashichho

Dzong stonden lange rijen belangstellenden.

Jigme Khesar Namgyel naam plaats op de

Gouden Troon waar hij de ravenkroon (er zit

een snavel van een raaf op) uit handen ∆
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Het koninkrijk Bhutan ligt in het oost-

elijk gedeelte van de Himalaya, in-

geklemd tussen China en India. Het

kleine land, dat zo’n 635.000 inwoners telt,

is zeer bergachtig, een van de reliëfrijkste lan-

den ter wereld. De hoogste berg, Kula

Kangri, is maar liefst 7553 meter hoog.

Bhutanezen geven in hun taal (Dzonghka) het

eigen land de naam Druk Yul, dat ‘land van

de Donderdraak’ betekent. In dit land, waar

het overgrote deel van de bevolking het

boeddhisme aanhangt, is Jigme Khesar

Namgyel Wangchuk vandaag de dag ko -

ning. Hij is de 5e koning uit de Wangchuk-

dynastie en de oudste zoon van koning Jigme

Singye en diens derde vrouw, koningin

Tshering Yangdon. Jigme Khesar Namgyel

volgde de middelbare school (highschool) in

de Verenigde Staten en studeerde politicolo-

gie in Oxford, Groot-Brittannië. Met zijn 30

jaar is hij de jongste (en vrijgezelle) koning ter

wereld. In 2008 werd hij gekroond door zijn

vader, twee jaar nadat hij diens werkzaamhe-

den overnam. De titel van de nieuwe koning

is Druk Gyalpo: drakenkoning. 

Bruto Nationaal Geluk
Bhutan was vijftig jaar geleden nog een

volkomen geïsoleerd en achtergebleven land

met vrijwel geen infrastructuur, scholen of

ziekenhuizen. De afgetreden koning Jigme

Singye wordt gezien als dé grondlegger van

het huidige, moderne Bhutan. Hij was ver-

antwoordelijk voor een ingrijpende mo -

dernisering van het land, zonder de cultuur

en de natuur daarbij aan te tasten.

Uiteindelijk veranderde hij het feodale
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De
Drakenkoning

b u i t e n l a n d
tekst maaike olde olthof foto’s anp, brunopress, hollandse hoogte

De Drakenkoning en het koninkrijk in de Himalaya klinkt als een titel

van een sprookjesfilm. Toch bestaat deze koning echt en leeft in het

kleine Aziatische land Bhutan, midden in het Himalaya-gebergte. Onze

kroonprins Willem-Alexander en zijn prinses Máxima zijn al officieel bij

Jigme Khesar Namgyel Wangchuck op bezoek geweest. 

de parade tijdens de kroning van koning Jigme Khesar Namgyel
Wangchuck

De zojuist gekroonde koning luistert naar een goed-geluk-wenser

de parade tijdens de kroning van koning Jigme Khesar Namgyel
Wangchuck

Jigme Khesar Namgyel Wangchuck temidden van zijn tantes en moeder



van zijn vader kreeg. De ceremonie werd bi-

jgewoond door een groot aantal buitenlandse

gasten onder wie de president van India en

veel Bollywood-sterren. 

Bhutan & Oranje
Eind oktober 2007 brachten onze kroonprins

en zijn Máxima een officieel bezoek aan

Bhutan. Jigme Khesar was toen nog de

ongekroonde koning. Het paar werd met veel

ceremonieel ontvangen: vaandels wapperden

overal, er werd op traditionele instrumenten

gespeeld en het volk had prachtige

Bhutaanse kleding aan. Het prinselijk paar

bezocht o.a. een instituut voor traditionele

geneeskunde en lunchte met vader

Wangchuck en zijn vier koninginnen (hij is

met 4 zussen getrouwd). Dat ons koningshuis

de Bhutanese koninklijke familie een warm

hart toedraagt, moge duidelijk zijn. Vrij re-

cent, op 7 mei 2010, vond er nog een

hartelijke en ongedwongen ontmoeting

plaats op paleis Huis ten Bosch tussen

koningin Beatrix en de Bhutanese koningin

Tshering Yangdon. Zij is één van de vier

vrouwen van de oud-koning en de moeder

van de huidige koning. Uit de vrijgegeven

foto’s blijkt dat het meer een warm gesprek

tussen vrienden moet zijn geweest dan ‘ie-

mand in audiëntie ontvangen’ zoals het offi-

cieel genoemd wordt. n

ADVERTEN T I E
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Koningin Beatrix en de Bhutanese koningin Tshering Yangdon

Prins Willem-Alexander ontmoet heilige Gyelse Jigme Tenzin
Wangpo

Prins Willem-Alexander en prinses Máxima op audiëntie bij koning Jigme Khesar Namgyel Wangchuck in het tempelcomplex
Tashichho Dzong

Prins Willem-Alexander ontmoet heilige Gyelse Jigme Tenzin
Wangpo

Koningin Beatrix en de Bhutanese koningin Tshering Yangdon


