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Boeddha-in-wording, en dat vier pelgrimsoorden op de route symbool staan voor
wezenlijke levensfasen, die ieder van ons
doormaakt. Als bioloog wijst Maarten
Olthof op opmerkelijke overeenkomsten
tussen het boeddhisme en hedendaagse
ecologische inzichten. Zo brengt hij de
boodschap van de Boeddha voor iedereen
dichterbij.
Met Lopen in het voetspoor van de Boeddha. herleeft nu een unieke pelgrimsroute − ooit de
belangrijkste in Azië, lang voordat in Europa
het pelgrimspad naar Santiago de Compostela ontstond. Een inspirerend relaas waarin
cultuurgeschiedenis en de filosofie van de
Boeddha elkaar afwisselen, vol rake observaties en avontuurlijke reiservaringen.
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Maarten Olthof (1956) werkte na zijn studie ecologie een aantal jaren als
milieubioloog. In zijn vrije tijd begeleidde hij als bioloog natuurreizen
voor de bekende Nederlandse natuurreisorganisatie SNP, waarbij hij uiteindelijk jarenlang in vaste dienst werkte.
Hij werd uitgezonden naar de Himalaya om daar reizen te ontwikkelen en
te begeleiden. Daar stuitte hij op het armoedevraagstuk en het boeddhisme, die gezamenlijk zijn leven zouden gaan bepalen. Voor ontwikkelingsprojecten in Nepal richtte hij Stichting Vajra (www.vajra.nl) op.
De boeddhistische levensfilosofie nodigde hem uit tot een inspirerende
zoektocht naar verdieping en zingeving. In 2003 ondernam hij een pelgrimstocht langs een vergeten, door hem herontdekte route door India en
Nepal. Van die avontuurlijke onderneming vormt dit boek de neerslag.
Maarten Olthof geeft regelmatig lezingen en organiseert en begeleidt
pelgrimstochten naar India en Nepal (www.boeddhavoetspoor.nl).

De oudste pelgrimsroute in Azië, het pad
dat de Boeddha zelf wees, werd eeuwenlang
door miljoenen pelgrims gelopen – totdat
het boeddhisme rond 1200 uit India verdween en deze voettocht in de vergetelheid
raakte. Met behulp van manuscripten van
Chinese monniken reconstrueerde Maarten
Olthof deze route en legde hij als pelgrim
de duizend kilometer ervan door India en
Nepal te voet af. Langs dit nu herontdekte
pad neemt hij de lezer in woord en beeld
mee naar het land, de tijd, het leven en de
filosofie van de Boeddha.
Zijn pelgrimage confronteert hem met
beslissende momenten in zijn eigen leven.
Hij ontdekt dat ons leven in essentie
niet verschilt van dat van Siddhartha, de
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Zonder angst

G

a zonder angst! Als je bang bent, zul je anderen angst aanjagen’, zegt Tatsuma Sato.
De belangrijkste raad voor mijn tocht krijg ik van monniken. Tatsuma is abt van het
klooster bij de Japanse Visjwa Sjanti-stoepa voor de wereldvrede, in Lumbini, de
geboorteplaats van de Boeddha. In dit plaatsje in Zuid-Nepal heb ik mij teruggetrokken om
mij voor te bereiden op de tocht waar ik jaren naartoe heb gewerkt: een pelgrimage langs de
vier plaatsen die een belangrijke betekenis in het leven van de Boeddha hebben gehad.
Sinds enkele decennia bezoeken pelgrims deze plaatsen weer. Enkele decennia pas,
want in de dertiende eeuw van onze jaartelling verdween het boeddhisme uit het grootste
gedeelte van India en daarna raakten deze pelgrimsplaatsen in de vergetelheid. Maar met
behulp van oude manuscripten heeft men ze in de afgelopen twee eeuwen weten terug te
vinden. Met de vervoersmiddelen van de moderne tijd kunnen nu pelgrims uit de gehele
wereld deze plaatsen bereiken. Mijn voorgenomen tocht verschilt in zoverre van die van
hen dat ik, geïnspireerd door diezelfde manuscripten, de duizend kilometer die de plaatsen onderling verbindt te voet wil gaan afleggen. Dit is na de twaalfde eeuw waarschijnlijk
niet meer gebeurd. Hier, in Lumbini, ligt het pad nu nog onbetreden voor mijn voeten.
Uiteindelijk hoop ik op deze plaats terug te keren om er mijn tocht te voltooien. Miljoenen
voetstappen scheiden mij van Lumbini, terwijl ik er al ben – voetstappen waarvan het nu
nog onzeker is of ze allemaal zullen kunnen worden gezet.
De stoepa staat aan het uiteinde van een langgerekt, parkachtig gebied. Vier kilometer
hiervandaan, aan het andere einde van de lengteas, ligt de Sacred Garden, de plaats waar de
Boeddha geboren is. Ik ken Tatsuma pas sinds vanmorgen. Onze ontmoeting vanmorgen
was een opmerkelijke. Toen ik het tempelterrein betrad, was hij bezig met de aanleg van
een pad naar de indrukwekkende stoepa, die in het heldere licht van de oktoberzon als een
oogverblindende halve bol uit het landschap oprees. In de kloosters die ik tot nu toe in
Lumbini had bezocht, keken monniken niet op of om wanneer ik hun tempel bezocht. Met

‘
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Tatsuma raakte ik echter vanzelf in gesprek, ondanks zijn gebrekkige Engels en het feit dat
hij druk bezig was met graven. Zweet parelde op zijn voorhoofd. Dat kwam niet alleen door
zijn arbeid: de thermometer op mijn rugzak wees meer dan dertig graden Celsius aan.
Tatsuma vertelde mij over de stoepa, die nu bijna voltooid is. Ik had de bouw ervan
tijdens mijn diverse bezoeken aan Lumbini in de afgelopen jaren gestaag zien vorderen.
Terwijl we praatten, rondde hij zijn werkzaamheden af omdat hij in de kleine tempel bij
de stoepa voor de poedja, de gebedsdienst, werd verwacht. ‘Waarom ga je niet mee?’ vroeg
hij me ontwapenend. Mijn plan was juist die dag in de bibliotheek van Lumbini te gaan
studeren, maar zijn uitnodiging was er een van het spontane soort waartegen je niet gemakkelijk ‘nee’ zegt. Tatsuma had mijn belangstelling gewekt. De poedja bestond voor een
groot gedeelte uit het reciteren van de mantra ‘na mu myo ho ren ge kyo’. Een van de monniken sloeg daarbij op een taiko, een indrukwekkende Japanse trommel, terwijl de overige
aanwezigen de tekst met een handtrommeltje ritmisch ondersteunden. Deze vorm van
boeddhistische eredienst was nieuw voor mij. Onhandig probeerde ik het ritme met mijn
trommeltje te volgen en de tekst mee reciterend in de maat te krijgen.
Later legde Tatsuma mij uit dat deze mantra teruggaat op de Lotus-soetra, een soetra
die verbonden is met de Gierenpiek in het Noord-Indiase plaatsje Rajgir. Iedereen heeft het
zaad van de boeddhanatuur in zich, maar om dat zaad heen zit een harde schil, net als om
het zaad van de lotus. Die schil moet worden kapotgeslagen, in de poedja te symboliseren
door het slaan op de handtrommel, zodat het zaad tot ontkieming kan komen. Het is een
beeldtaal die mij als bioloog wel aanspreekt. In de loop der eeuwen is de lotus het ultieme
symbool voor de Boeddha geworden.
Ik weet dat de lotus in modderige plassen groeit; vaak stinkt het nabij deze bloem zelfs
naar rotting. Des te wonderlijker is het dan te zien dat uit zo’n modderpoel een fraaie,
smetteloos schone bloem kan bloeien, sneeuwwit of met een zweem van roze of lila. De
knop groeit door het vuile water zoals de Boeddha zich beweegt door samsara, de kringloop
van lijden. De bloem groeit niet alleen tot het oppervlak, zij verheft zich zelfs boven de
plas uit, zoals de Boeddha aan samsara ontstijgt. Vuil hecht niet aan de lotus; evenmin
hecht samsara zich aan de Boeddha. Het was de Boeddha zelf die tijdens een redevoering
de gelijkenis noemde tussen zijn onthechting van de wereld en het vermogen van de lotus
vuil van zich te laten afglijden.1 Hedendaagse wetenschappers buigen zich over wat zij het
‘lotuseffect’2 noemen: het niet hechten van vuil aan een ondergrond. Ze zoeken naar de
oorzaak van dit fenomeen en voorzien grote commerciële mogelijkheden, tot in de automobielindustrie toe.
Na de poedja praatte ik met Tatsuma verder in de veranda achter de tempel, terwijl men
ons daar thee serveerde. Hij vroeg mij naar mijn reisplannen, waarop ik vertelde dat ik naar
Bodhgaya wilde reizen om daarvandaan terug naar Lumbini te lopen. Hierop veerde hij op
en zei hij dat mijn reisplan hem buitengewoon aansprak. Nog niet eerder had iemand zo
geestdriftig op mijn voornemen gereageerd. Nu loopt Tatsuma zelf met regelmaat grote
afstanden. Elke dag maakt hij een voettocht door de omringende dorpen, zo legde hij mij
uit. Hij neemt dan het handtrommeltje, dat ik nu van de poedja ken, met zich mee en tij[ 20 ]
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dens zijn rondgang reciteert hij de mantra terwijl hij op zijn trommel slaat. Als ik wilde,
kon ik van Tatsuma de volgende ochtend met hem meelopen. Hartelijk nodigde hij mij uit
de komende nacht in het Nipponzan Myohoji-klooster te verblijven. Een bemoedigende
gedachte: de eerste stappen van mijn pelgrimage samen met een monnik te mogen zetten!
Lang had ik niet over zijn gastvrije aanbod hoeven na te denken.
Vanmiddag had ik mijn intrek genomen in een slaapvertrek van het klooster: een
hokje zonder opsmuk en met een hard bed. De soberheid van de kamer werd gecompenseerd door een fraaie tuin met uitzicht op de stoepa. Aan het eind van de middag was er
opnieuw een poedja, wat voor mij een herkansing betekende. Ik wist nu wat mij daar te
wachten stond en kon mij daardoor beter concentreren. Tatsuma en een andere monnik
reciteerden samen de mantra, in een soort tegenzang. Ik had al heel wat vormen van meditatie meegemaakt, maar deze was mij onbekend. Toch was de werking herkenbaar: door de
aandacht op de mantra te vestigen, raakte mijn geest geconcentreerd – en een geconcentreerde geest is helder en komt tot rust. De holle slagen op de taiko versterkten dit effect.
Ze leken mijn geest leeg te maken en hem meer ruimte te geven, alsof ze de omheining
waarbinnen ik mijn geest beperkt voelde steeds dieper konden wegheien. Ik verbaasde mij
erover dat dit akoestische geweld tot zo’n innerlijke rust kon leiden.
De mantra wordt ook wel ‘daimoku’ genoemd, de ‘grote aanroeping’. Zoals bij veel
mantra’s is het lastig de betekenis van ‘na mu myo ho ren ge kyo’ in een vertaling te vatten. De karaktertekens waarin een mantra wordt geschreven, hebben immers ook een
symbolische betekenis. Letterlijk betekent deze mantra ‘eer aan de soetra van de lotus van
de goede wet’.3 Maar meer vertalingen zijn mogelijk en elke school schijnt er een eigen,
enigszins afwijkende versie op na te houden. Een vrije, meer interpreterende vertaling, die
mij wel aanspreekt, is ‘toewijding aan de mystieke wet van oorzaak en gevolg, die in alle
geluiden en vibraties van het universum doorklinkt’.
Een paar uur geleden was ik door de monniken uitgenodigd voor een maaltijd met
dal bhat, het nationale gerecht in Nepal: rijst met linzensoep en groentecurry. Onder het
eten voerde ik een lang gesprek met Tatsuma. Hij ging gekleed in een gele monnikspij,
die onder zijn rechterarm liep en over zijn linkerschouder gedrapeerd was. Een wit onderhemd bedekte daarbij zijn armen. Om zijn nek hing een mala, een soort rozenkrans met
108 kralen van sandelhout. Hij heeft een kaalgeschoren eirond hoofd met grote, enigszins
uitstaande oren. Een grote innemendheid gaat van hem uit. Het is amper voor te stellen

Paneel met mantra in de Myohoji-tempel van Sarnath.
[ 21 ]
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dat deze serene monnik, 33 jaar oud, in zijn jeugdjaren een heftige punker is geweest. Uitersten liggen soms dicht bij elkaar. Tatsuma maakt een gedreven indruk. Met een kloostergenoot zorgt hij hier voor de voltooiing van de stoepa. Doordat beide mannen in de
bouw meewerken, betekent dit voor hen lange dagen, met vele uren van zwaar handwerk
naast die van meditatie en recitatie.
De stoepa wordt gebouwd in naam van de Japanner Nichidatsu Fujii, de inmiddels overleden oprichter van de boeddhistische vernieuwingsbeweging Nipponzan Myohoji, die voor
wereldvrede ijvert. Na de verschrikkingen van Hiroshima en Nagasaki nam deze monnik het
initiatief voor de bouw van ‘vredesstoepa’s’, waar monniken onophoudelijk mantra’s reciteren voor de vrede in de wereld. Momenteel zijn over de wereld verspreid meer dan tachtig
van deze stoepa’s gebouwd. Fujii heeft lange tijd in India gewoond om bij te dragen aan het
herstel van het boeddhisme juist daar waar het is ontstaan. Hij was er in contact gekomen
met Mahatma Gandhi en hecht bevriend geraakt met deze spirituele leider en politicus.
Vooral Gandhi’s filosofie van ahimsa, geweldloosheid, had hem geïnspireerd, want die leer
sluit naadloos aan op het gedachtegoed van de Boeddha en op Fujii’s eigen filosofie rondom
radicaal pacifisme. Toen hij met Gandhi een voettocht maakte voor een vreedzaam onafhankelijkheidsstreven in India, reciteerde hij dezelfde mantra als die ik vandaag heb leren kennen. En Gandhi nam de mantra op als onderdeel van de beden in zijn asjram.
De bouw van deze stoepa in Lumbini blijkt geen succesverhaal te zijn. Fujii had nog
zelf geprobeerd de bouw van deze stoepa op stapel te zetten. Maar hij ondervond te veel
tegenwerking – of te weinig medewerking? – en uiteindelijk had hij zijn voornemen moeten laten varen. Toen in 1978 met internationale steun een Master Plan voor de ontwikkeling
van Lumbini als boeddhistisch pelgrimsoord werd opgesteld, ontstond een nieuwe kans
voor de vredesstoepa. Fujii, die in 1985 overleed, heeft de uiteindelijke verwerkelijking van
dit project in 2001 niet meer mogen meemaken. Hoewel dit bouwwerk een baken voor de
vrede moest worden, werd Nabatame, de Japanse monnik aan wie het bouwopzicht was
toegewezen, in de zomer van 1997 vermoord. De hitte van een moessonnacht had hem
zijn klamme slaapvertrek uitgedreven. Buiten slapend was hij overmeesterd geworden en
doodgeschoten, vlak voordat in Lumbini de World Buddhist Summit werd gehouden en
Lumbini tot de ‘Fountain of World Peace’ werd uitgeroepen. De aanslag leek religieus gemotiveerd te zijn, was goed voorbereid geweest en de dader is nadien nooit opgepakt. 4
Dat er geen kostbaarheden zijn gestolen, doet vrezen dat er religieuze motieven voor de
moord waren. Al is de Boeddha hier in Zuid-Nepal geboren, in de moderne geschiedenis is
het boeddhisme hier een nieuwe religie.
Met het Master Plan heeft ook het grote geld Lumbini bereikt, wat een grote aantrekkingskracht op de armlastige omgeving uitoefent. Door alle bouwfinancieringen heeft
verder de corruptie haar intrede in deze contreien gedaan. De bouw van het Japanse Hotel
Mikasa in de omgeving is gestaakt nadat is gebleken dat geld voor de bouw oneigenlijk
is gebruikt om er een luchtvaartmaatschappij mee op te richten, zo heeft een Nepalese
monnik in Lumbini mij verteld. Dit soort malversaties maken van het spirituele Lumbini
de aardse plek die het oord ook is.
[ 22 ]
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De Visjwa Sjanti-stoepa van Lumbini.
Buiten was het intussen donker geworden. We zaten nog steeds aan tafel en Tatsuma nam
alle tijd voor mij. Ik voelde hier de behoefte om de intentie waarmee ik wil gaan lopen
met hem te delen. Dat had ik nog maar met weinig mensen gedaan. Mijn intentie is er
een van het hart, dat zonder woorden spreekt omdat het rechtstreeks het andere hart wil
bereiken. Tatsuma had mij al begrepen, waardoor de woorden als vanzelf uit mijn mond
kwamen: ik heb mijn tocht opgedragen aan de vrede, de vrede in Nepal. Gisteren had ik,
op een paar kilometer afstand van de stoepa vandaan, in gedachten verzonken enige tijd
bij de wereldvredesvlam doorgebracht, terwijl flarden van het recente Nepalese nieuws
door mijn hoofd schoten. Het geweld tussen de maoïstische guerrilla en de Nepalese overheid, al jarenlang aan de gang, begint volledig uit de hand te lopen. De situatie stevent
op een regelrechte burgeroorlog af. Dagelijks staan de kranten in Kathmandu vol met berichten over vele slachtoffers als gevolg van moordpartijen en bomaanslagen. De Nepalese
maoïsten streven onder meer naar omverwerping van de monarchie. In 1996 kondigden
zij al aan hun strijd tegen de overheid ondergronds voort te zetten. Tussen beide partijen
in is menige Nepalese burger vermorzeld geraakt. 5
De vredesvlam in Lumbini werd in 1986, het vredesjaar van de Verenigde Naties, vanaf
het hoofdkantoor van de vn in New York door atleten dwars door 56 landen naar Nepal
gebracht. In een eeuw waarin Tibet door China werd bezet en Sikkim door India werd geannexeerd, wilde de toenmalige Nepalese koning, Birendra, van zijn land een world peace zone
maken. Zijn broer, Gyanendra, ontstak in datzelfde vredesjaar de vlam hier in Lumbini met
het vredesvuur uit New York. Deze gebeurtenis markeerde echter niet het begin van het
gedroomde vreedzame tijdperk. Niemand kon bevroeden dat de rollen in juni 2001 zouden
worden omgedraaid: Gyanendra werd koning nadat – volgens de officiële lezing – Birendra
in een bloedige paleismoord was doodgeschoten door zijn eigen zoon, de kroonprins, die
daarbij ook acht overige leden van de koninklijke familie van het leven had beroofd. De
[ 23 ]
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kroonprins zou daarna zelfmoord hebben gepleegd, waarmee het totale aantal slachtoffers van het drama op tien was komen te staan. Nepal was door deze gebeurtenis niet alleen een koning, maar ook een mythe armer geworden, want de koning van Nepal gold als
een incarnatie van de hindoegod Visjnoe.

De vredesvlam in Lumbini.
[ 24 ]
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De vredesvlam bevindt zich tussen de wereldvredesstoepa en de geboorteplaats van de
Boeddha in. Achter de vlam kan men de stoepa zien liggen. Bij de aanblik ervan bedacht
ik dat het een ironie is dat deze vredesvlam nu juist in Nepal brandt. Ik zou deze vlam tot
een vredesvuur willen aanwakkeren, maar een vredesvlam laat zich niet zomaar afregelen.
Toch gebeurde op deze plaats iets met mij. In Nederland had ik mij voorgenomen van mijn
tocht een persoonlijke vredestocht te maken, maar de abstractheid van het algemene begrip ‘vrede’ had mij tot in Lumbini toe achtervolgd. Bij de vredesvlam hier kreeg mijn voornemen gestalte in een diepere dimensie. Het begrip werd concreet: mijn voettocht zou er
een worden voor de vrede in Nepal. Elke dag zou ik met die intentie gaan lopen.
Ik had geen gewilliger oor kunnen treffen voor de intentie die ik op deze plaats onder woorden had gebracht. Het was alsof ik had aangevoeld dat Tatsuma zelf veel ervaring
had met het lopen voor de vrede. Hij vertelde mij uitvoerig over zijn eigen vredesmarsen.
Zo was hij van Lumbini via Kathmandu naar Pokhara en daarvandaan terug naar Lumbini
gelopen: een rondreis te voet van enkele honderden kilometers. Vanaf het door geweld
verscheurde Srinagar in Kasjmir was hij eveneens naar Lumbini gelopen, nog eens 1100
kilometer. De Verenigde Staten had hij te voet doorkruist, van Massachusetts naar New Orleans, 2100 kilometer. In Afrika had hij van Senegal naar Nigeria gelopen, 2700 kilometer,
en van Kaapstad naar Johannesburg, nog eens 1300 kilometer. Onderweg had hij vrijwel
niets bij zich gehad. Zijn vredestrommeltje en zijn voedselkom hadden zijn belangrijkste
bagage gevormd. Een ontmoeting met deze man laat je niet onberoerd, zo ervoer ik. Tatsuma moet op zijn reizen heel wat mensen aan het denken hebben gezet. Wat een gelukkig
toeval dat juist deze man mijn pad had gekruist, aan het begin van mijn voettocht.

En zo komt het dat ik nu naar de raad van Tatsuma zit te luisteren. ‘Ga zonder angst! Als je
bang bent, zul je anderen angst aanjagen’, zo spreekt hij met klem. Zijn eerste raad brengt
mij direct in verwarring, want hoe voorkom je dat je bang wordt wanneer angst opwelt? Deze
raadgeving is even paradoxaal als het gebod ‘wees spontaan’. Blijkbaar gaat het om een houding die vóór vertrek aanwezig moet zijn: de onbevreesdheid van een krijger die aanvaardt
wat hij op zijn pad zal tegenkomen. ‘Zorg dat je er eenvoudig uitziet, met lokale kledij en zonder opzichtige spullen,’ vervolgt hij, ‘en neem de dag zoals hij komt. Eet wanneer er eten is
en vast wanneer het er niet is.’ Om af te sluiten met de aanwijzing: ‘Wees bereid overal te slapen!’ Zijn raad lijkt zo aan de Prajnaparamita-soetra ofwel Wijsheidssoetra te zijn ontleend:
‘Gaat gij oostwaarts, doe dan afstand van al uw gedachten over vermoeid raken, over slaap, eten
en drinken, dag en nacht, koude en hitte; hinder uzelf niet door dergelijke zaken; besteed er geen
gedachte aan.’6
Oppervlakkig bezien is Tatsuma’s raad een open deur, maar de woorden zijn wel op een
rijke ervaring geschraagd. Ik heb hier in deze monnik iemand leren kennen die mijn plannen aanvoelt, die mij aanmoedigt en die met concreet toepasbare raadgevingen komt.
[ 25 ]
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De meesten met wie ik over mijn tocht heb gesproken, hebben mij deze reis ontraden, in
sommige gevallen misschien wel met een goede reden. Het lijkt raadzaam de adviezen van
Tatsuma tot het uitgangspunt van mijn tocht te gaan maken en mij van de consequenties
ervan te doordringen, zodat zij hun vrijblijvendheid zullen verliezen en mij richting zullen
gaan geven. Pas dan kunnen zij uitgroeien tot de ruggengraat van mijn pelgrimage.
Tatsuma adviseert mij ook zo veel mogelijk in tempels te overnachten, tot welke religieuze traditie die ook mogen behoren. ‘Tempels’, zo legt hij mij uit, ‘zijn altijd veilig, net als
hindoeïstische leefgemeenschappen, de asjrams, en pelgrimsverblijven, de dharamsala’s,
en zeker ook kloosters. Maarten, weet je, waar jij gaat lopen is altijd wel een tempel in de
buurt, hoe klein ook.’ Dit is een nieuw inzicht voor mij. Omdat ik niet weet wat mij in Bihar
te wachten staat, heb ik een tentje meegenomen. Ik kan mij wel voorstellen dat ik ’s avonds
zo nodig bij een boeddhistisch klooster aanklop, maar ik zou waarschijnlijk niet zo snel op
zoek gaan naar bijvoorbeeld een hindoetempel, al was het alleen al omdat ik als blanke
westerling in de ogen van orthodoxe hindoes onrein ben. Toch zijn niet alle acht adviezen
van Tatsuma voor mij even bruikbaar. Zo raadt hij mij ook aan ‘nooit iets te kopen’, ‘niets
te vragen’ en ‘alleen te eten als er wat wordt aangeboden’. Daarvoor reikt mijn onthechting
nog niet ver genoeg, zo beken ik hem. Maar dat het wel degelijk mogelijk is zelfs met deze
laatstgenoemde voornemens ver te komen, is duidelijk: het levende bewijs zit voor mij.
Voordat ik naar bed ga, zit ik nog een poosje in de tuin van het klooster om de vele
indrukken een plaats in mijn geest te geven. De witte stoepa baadt in koel maanlicht. Een
warme windvlaag beroert mijn gezicht. Een uil vliegt geruisloos voorbij. Er is niets wat de
stilte van de nacht verbreekt. De pelgrimstocht die ik ga maken, sluit aan op een andere
pelgrimstocht: de lange weg van mijn voorbereidingen. In de afgelopen jaren heb ik een
hoop werk verzet om dit plan nu te kunnen uitvoeren. Mijn vaste baan heb ik ervoor opgezegd en in freelance werk willen omzetten. Het overtuigen van familie en vrienden was
geen sinecure, want zij waren eensgezind in hun twijfel over mijn voornemen. Het Indiase
platteland staat niet bepaald bekend als een veilige vakantiebestemming, zeker niet het
buitengebied van de deelstaat Bihar, waar mijn tocht begint. De website van het Nederlandse Ministerie van Buitenlandse Zaken ondersteunde mijn plannen evenmin waar het
juist deze allerarmste deelstaat van India betreft: Bihar wordt er ‘onveilig’ genoemd, reizen
buiten de hoofdwegen ‘wordt afgeraden’ en de site waarschuwt voor ‘banditisme’… Ook in
India zelf staat Bihar niet gunstig bekend. Veel vrachtwagens rijden er ’s nachts in konvooi
vanwege gevreesde hinderlagen. Regelmatig melden Indiase kranten gevallen van beroving, verkrachting, afpersing en ontvoering in Bihar, en wat al niet meer. Waarom wil ik
dan toch deze voettocht ondernemen?
Na mijn eerste bezoek aan deze pelgrimsplaatsen, in de jaren negentig, heb ik op verzoek verschillende groepsreizen naar deze plaatsen begeleid. Ik herinner mij dat ik tijdens
een van die reizen in een winkel het boekje Walking with the Buddha had zien liggen. Als begeleider van trektochten was ik gewend veel te lopen. De combinatie ‘pelgrimage’ en ‘wandelen’ leek mij voor de hand te liggen en zeker bij het boeddhisme te passen. Zonder dit
boekje aandachtig in te zien, kocht ik het. Toen ik het later opensloeg, bleek dat niet één
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stap werd gezet in de daarin beschreven pelgrimsreis. De schrijver benadrukte dat alle trajecten met bus, trein of taxi moeten worden afgelegd, want de afstanden zijn groot en de
plaatsen liggen in uithoeken verspreid. Naarmate ik mij meer in dit gebied ging verdiepen,
werd mij duidelijk dat een voettocht inderdaad allerminst gemakkelijk zou worden. Maar
mijn plan was geboren en het liet mij niet meer los.
De tocht die ik mij had voorgenomen te gaan lopen, is er een die door miljoenen
monniken en leken moet zijn afgelegd. Al navorsend kwam ik dan ook op het spoor van
Chinese monniken die zo’n vijftien eeuwen geleden hun leven hadden geriskeerd om
deze pelgrimsplaatsen te bezoeken. Met hun verre voettochten hadden zij een verbijsterende prestatie geleverd: dwars door China, door de Gobi-woestijn, over de hooggebergten Tian Shan en Hindu Kush tot in Afghanistan en verder weer over de Himalaya en de
Indus, helemaal tot in Noord-India. De bekendste namen onder deze Chinese pelgrims
zijn ongetwijfeld die van de monniken Faxian en Xuanzang.
Xuanzang legde indertijd niet minder dan 16.000 kilometer af, Faxian zelfs nog meer.
Daarmee vergeleken is mijn komende reis van duizend kilometer een peulenschil. Wel is
het zo dat ik door omstandigheden slechts zes weken tot mijn beschikking zal hebben,
terwijl deze voorgangers toen maar liefst zestien jaren voor hun tocht inruimden. In het
Westen zijn de door hen opgetekende reisverhalen pas in de negentiende eeuw bekend geraakt, nadat deze in het Frans en Engels zijn vertaald. Ik raakte gefascineerd door de beide
monniken. Het lukte mij hun reisverslagen in Kathmandu in boekvorm te kopen, nota
bene in het Pilgrims Book House. Hun relaas bleek vol huiveringwekkende details te zijn, maar
bevatte ook levendige verhalen over het India uit die tijd en een nauwgezette beschrijving
van de pelgrimsplaatsen en zorgvuldige aanduidingen van de geografische ligging, in de
toenmalige eenheden van afstand en reisduur. Ik slaagde erin de door hen afgelegde reisroute te reconstrueren door veel zoekwerk in tekstbronnen, het doorworstelen van negentiende-eeuwse vertalingen vol archaïsch Engels en het nodige geografische puzzelwerk.
Waar de Boeddha mijn belangrijkste inspiratiebron vormde, werden Faxian en Xuanzang,
vijftien eeuwen na hun reis, mijn belangrijkste voorbeelden. Uit hun getuigenis heb ik niet
alleen moed geput, maar ook veel informatie gehaald.
Het is overigens de Boeddha zelf geweest die deze pelgrimstocht in het leven heeft
geroepen, en wel vlak voor zijn heengaan. Volgens de Mahaparinirwana-soetra raadde de
Boeddha op zijn sterfbed aan vier plaatsen te bezoeken:
‘Er zijn vier plaatsen die het waard zijn door een vrome persoon bezocht te worden, die hem
emotioneel boven de wereld kunnen verheffen. Welke vier? De plaats waar de Voleindigde geboren
is [Lumbini], de plaats waar hij verlichting heeft bereikt [Bodhgaya], de plaats waar hij het wiel
van de leer in beweging heeft gezet [Sarnath] en de plaats waar hij het uiteindelijke nirwana is binnengegaan [Kushinagar]. Dit zijn de vier plaatsen die het waard zijn door een vrome persoon te
worden bezocht, die emotie bij hem kunnen opwekken. Gelovige monniken, nonnen en lekenvolgelingen, mannen en vrouwen zullen naar deze plaatsen komen.’ 7
De Boeddha had ervaring met het lopen van grote afstanden en vele dagen achtereen. De
gevaren waren in de tijd van de Boeddha vast niet geringer geweest dan duizend jaar later,
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in de tijd van de Chinese monniken, of geringer dan nu – maar de Boeddha had niets te verliezen doordat hij zich van alle aardse banden had bevrijd. Het belangrijkste wat de Boeddha bij zich droeg, was zijn bedelnap. Daardoor kon hij reizen met een ‘lichtgewichtbepakking’, eigenlijk zoals Tatsuma het in onze tijd had gedaan. Waarschijnlijk heeft de Boeddha
niet minder dan Xuanzang in afstand te voet afgelegd. Hij moet zelf hebben ervaren welke
louterende, meditatieve werking van lopen kan uitgaan.
Zo is mijn pelgrimstocht er een van alle tijden. Met het lopen van de tocht wil ik de
aanwijzing van de Boeddha opvolgen en ontdekken waarom hij nu een bezoek aan juist
deze vier plaatsen aanraadde. Ik wil de sfeer proeven en op zoek gaan naar de bron: de bron
van boeddhistische pelgrimage, de bron van de boeddhistische filosofie en de bron van
boeddhistische teksten. Het is de behoefte om te zwerven, de roep van de thuisloosheid,
die ergens diep in mij schuilgaat. Het gaat immers niet alleen om het doel, maar misschien
nog wel meer om het onderweg zijn. Daarbij hoop ik door het lopen van deze tocht te kunnen bijdragen aan een herleving van een ooit druk belopen pelgrimsroute, een voetreis
die voor boeddhistisch Azië ruim zeventien eeuwen lang is geweest wat de pelgrimage naar
Santiago de Compostela nu al tien eeuwen lang voor christelijk Europa is.

Na een zweterige nacht sta ik al om vier uur naast mijn kloosterbed. Tatsuma heeft gezegd
dat hij om halfvijf wil vertrekken. Geeuwend trek ik mijn schoenen aan in de verwachting
een rustig ochtendwandelingetje te gaan maken. Na een korte begroeting door de monnik
zijn we dan op pad: mijn pelgrimstocht is begonnen! De maan is verdwenen en in volslagen duisternis lopen we naar de Sacred Garden. Tatsuma zet er flink de vaart in. Ik heb een
handtrommel meegekregen en word geacht hierop de maat te slaan terwijl ik de mantra
‘na mu myo ho ren ge kyo’ met hem meezing. Het kost mij grote moeite Tatsuma bij te
houden, maar het is natuurlijk mijn eer te na hem te vragen zijn tempo te verlagen. Hoe
denk ik anders die duizend kilometers te kunnen gaan afleggen? Al snel merk ik dat ik te
veel kleren heb aangetrokken. En terwijl Tatsuma met een lichte tred voortschiet op zijn
slippertjes – flip-flop-flip-flop –, stamp ik achter hem aan op mijn onhandig zware bergschoenen.
Voor mij uit loopt tienduizend kilometers aan voettochtervaring. Waar ben ik aan begonnen? Ondanks mijn grote inzet merk ik dat de afstand tussen Tatsuma en mij ongewild
groter wordt. Ik begin te zweten. Heeft hij niet in de gaten hoe ik loop te zwoegen? Of wil
hij mij op de proef stellen? Ik merk dat ik me opwind. Toch probeer ik dapper de achterstand in te halen. De straaltjes zweet sijpelen over mijn rug. Het duurt lang voordat het
uur om is en de tempel van Mayadevi in het schuchtere ochtendlicht opdoemt. Tot mijn
opluchting gaan we de tempel binnen en blijven we even stilstaan bij de plek waar de Boeddha is geboren. Ik heb moeite mij te concentreren op de heiligheid van de omgeving. In
plaats daarvan maak ik dankbaar gebruik van de gelegenheid om mijn fleecejack uit te trek[ 28 ]
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De Japanse monnik Tatsumo Sato.
ken. Mijn rug is kletsnat en ik heb dorst. Zo kan de Boeddha het niet bedoeld hebben. Ik
bereid me alweer voor op de volgende spurt, maar voordat we verder lopen, gaat Tatsuma
nog een eerbetoon brengen aan de pilaar met inscriptie naast de tempel. Daar kan ik even
verder op adem komen. Wanneer hij zich weer in beweging zet, schiet ik in de hoogste
versnelling achter hem aan.
Buiten het tempelterrein aangekomen passeren we een theestalletje. Tatsuma is duidelijk een bekende voor de uitbater ervan, die eerbiedig buigt zodra hij Tatsuma ziet. Thuis
drink ik nooit thee met melk, maar op dit moment verlang ik danig naar het witte brouwsel dat hier op een fornuisje staat te pruttelen, al was het alleen al om even te kunnen zitten. Het is alsof de eigenaar van het theestalletje mijn gedachten heeft gelezen, want hij
biedt ons nadrukkelijk aan plaats te nemen op een bankje buiten. Tot mijn opluchting
buigt Tatsuma terug, neemt hij plaats en gebaart hij mij hetzelfde te doen. Blij met deze
genade zet ik mij naast hem en ik geniet van de versterking die ons wordt aangeboden. De
thee, geserveerd in hoge, smalle glaasjes, bevat niet alleen melk, maar ook flink wat suiker.
Het is even wennen, maar frisdrank bevat waarschijnlijk minstens zoveel suiker. Bovendien zit er een kruidig-scherpe smaak aan deze masala tea. Dat moet van de peper zijn! Peper
en thee: dat is niet direct een combinatie die je verwacht. Maar de peper compenseert de
zoete smaak en brengt een alert gevoel teweeg.
‘Nu kan mij niets meer gebeuren!’ denk ik strijdlustig. Dat blijkt ook op te gaan voor
de rest van onze tocht vanmorgen. We vervolgen de wandeling door de omliggende dorpjes, het ene nog armer en vuiler dan het andere. Wat een contrast met de rijkdom van het
Lumbini-complex! Er is nog een tegenstelling: in deze dorpjes is niet één boeddhist te
vinden. Dit gebied wordt door hindoes en moslims bewoond. Velen kennen Tatsuma en
vol eerbied staan mensen langs de kant van de weg te buigen wanneer hij voorbijkomt.
[ 29 ]
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Kinderen wachten hem in rijen op totdat het hun beurt is even op het handtrommeltje te
mogen slaan. Tatsuma neemt daar alle tijd voor. Het zandweggetje waarlangs de dorpjes
liggen, komt uit op een asfaltweg die terug naar de stoepa voert. Tatsuma herneemt zijn
oude tempo. Nu ben ik echter voorbereid én ingelopen. Het lukt mij ternauwernood hem
bij te houden.
Teruggekomen in het Lumbini-park zien we een bruine nijlgau ofwel nilgai rondlopen,
de grootste Aziatische antilopensoort. De Indiase naam ‘nilgai’ betekent letterlijk ‘blauwe
koe’ en de soort is inderdaad verwant aan het rund, hoewel het dier meer aan een hert
doet denken. Dit is een vrouwtje; alleen de vacht van het mannetje heeft een blauwige
glans. Hoog op de voorpoten, met een zware romp, dunne poten en aflopende rug, oogt
het beest topzwaar. Trots kijkt ze om zich heen, maar zodra ze ons ontwaart, maakt ze zich
uit de voeten. Opmerkelijk dit dier hier zo alleen aan te treffen, want meestal verplaatsen
nijlgaus zich in een kudde. De afgelopen jaren is hun aantal in Lumbini tot enkele honderden exemplaren toegenomen.
Als onderdeel van het Master Plan is het gebied rondom de stoepa omgevormd tot een
natuurgebied en dat heeft gewerkt. Op een steenworp afstand van de stoepa wijst Tatsuma
mij de saruskraanvogel aan. ‘Dit jaar hebben vlak bij de stoepa drie paren gebroed,’ vertelt
hij, ‘en rondom Lumbini zijn bij een telling wel driehonderd van deze vogels gespot, met
tientallen broedparen.’ De manshoge vogels doen beslist geen moeite hun aanwezigheid
te verbergen. Luid kirrend steken ze boven de lange halmen in het veld uit, met hun grijze
rug, witte staartveren en signaalrood gekleurde nek. Statig baltsen ze om elkaar heen en
af en toe waaieren ze op hun vleugels een stukje de lucht in, als om elkaar in een dans de
liefde te verklaren. Met een spanwijdte van tweeënhalve meter is dit dier de grootste vliegende vogel ter wereld.
Eenmaal bij de stoepa teruggekeerd, lopen we driemaal rond deze massieve tempel,
met de wijzers van de klok mee en na elke rondgang een niveau hoger. Naar de vier windstreken gekeerd bevat de stoepa nissen met grote beelden, verwijzend naar de vier pelgrimsplaatsen: aan de zuidzijde een beeld van de pasgeboren Siddhartha hier in Lumbini,
aan de westzijde een beeld van de Boeddha die de verlichting heeft bereikt in Bodhgaya,
aan de noordzijde de Boeddha omringd met zijn eerste vijf leerlingen in Sarnath en aan de
oostzijde een beeld van de liggende, ontslapen Boeddha in Kushinagar. De aanblik vormt
een passende aanloop voor de tocht die ik ga afleggen. Na zo’n vijftien kilometer is onze
ochtendmars hier ten einde.
In het klooster wacht mij een ontbijt van chapati’s, honing, geplette rijst, fruit en zoute
rijstvlokken. Ik schep iets te veel op en laat daardoor wat eten op mijn bord achter, evenals
het klokhuis van een appel. Tatsuma wacht met het afsluiten van de maaltijd en mij is niet
duidelijk waarom. Ik zwijg, kijk naar mijn bord en wacht op de dingen die komen gaan. Een
paar keer vraagt hij mij: ‘Ben je klaar?’ Ik antwoord resoluut: ‘Ja hoor!’ Vervolgens wacht hij
opnieuw. Als ik ten slotte voorstel van tafel te gaan, krijg ik zijn aanwijzingen: ‘Maarten, eet je
bord helemaal leeg, dus ook de schillen en pitten. Spoel dan je bord met wat water af en drink
ook dat spoelwater op. Zo deed de Boeddha dat ook.’ Met enige tegenzin werk ik onwennig de
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restjes naar binnen. Het is lang geleden dat ik een klokhuis heb gegeten, maar het vreemdst
is toch het spoelwater, dat eruitziet als vuil afwaswater, mijn mond in te laten lopen.
We praten na over de ochtendwandeling. Ik beken Tatsuma dat ik verrast ben door het
hoge tempo dat hij schijnbaar moeiteloos aanhoudt. Hij grijnst. Dan stel ik hem de vraag
die bij mij tijdens het lopen is opgekomen: ‘Wat zou je ervan vinden mij aan het einde
van mijn reis bij de Indiase grens op te wachten en de laatste twee dagen met mij mee te
lopen op het laatste stuk, terug naar Lumbini?’ Tatsuma blikt recht in mijn afwachtende
ogen. Hij blijkt tijdens onze ochtendwandeling op precies deze gedachte te zijn gekomen.
Tot mijn blijdschap stemt hij in en hij zegt wel meer mensen te kunnen vinden die willen
meelopen. Nepalese vrienden van mij hebben al eerder toegezegd mij op dit laatste traject
te zullen gaan vergezellen. Wie weet kan het geheel tot een kleine vredesdemonstratie uitgroeien? Al heb ik nog de gehele voettocht voor mij, we maken nu al een afspraak – met
een onwaarschijnlijk lijkende precisie: we zullen elkaar gaan terugzien op 28 november
om twee uur ’s middags in het grensplaatsje Belahya.

Bij het schijnsel van mijn koplampje lees ik ’s avonds in bed in een oud Engelstalig Nepalees tijdschrift. Een artikel rept van het ‘Golden jubilee in Kathmandu’: in mei van dit jaar vierde
men dat vijftig jaar geleden, in 1953, Edmund Hillary en Tensing Norgay de top van de 8848
meter hoge Mount Everest hadden bereikt. Zo veel mensen hebben in de voorbije halve
eeuw hun leven gewaagd op de flanken van de hoogste berg ter wereld en meer dan 140
mannen en vrouwen hebben die poging niet overleefd. Dan lijkt mijn tocht mij toch minder gevaarlijk! Kan ik de hondsdolle honden, giftige slangen en malariamuggen op mijn
tocht wegstrepen tegen de moordende ijswind op de Mount Everest? Kan ik de struikrovers
in het wetteloze Bihar wegstrepen tegen de lawines in het hooggebergte van Khumbu?
Zelfs Faxian en Xuanzang hebben hun zestienjarige reis overleefd!
Deze monniken: wat zijn zij voor mensen geweest? Wat vormde hun drijfveer? Hoe zijn
zij omgegaan met ziekte, honger en ander lichamelijk ongemak tijdens hun barre tocht?
Waarom hebben struikrovers op hun pad juist hen gespaard? Wat heeft de lange reis hun
opgeleverd? En wat kan ik van hen leren?
Voordat boeddhistische monniken vanuit China naar India waren gekomen, moest
het boeddhisme zich vanuit India naar China hebben verspreid. Het boeddhisme is immers een van oorsprong Indiase filosofie en Chinese boeddhisten moesten dus op Indiase
bronnen terugvallen. Opmerkelijk is dat het boeddhisme al lange tijd in China en zelfs al in
Japan was geworteld toen het Tibet nog moest bereiken.8 Het uitgesproken reliëf van dat
gebied was hiervoor verantwoordelijk geweest. De geologische geschiedenis had tussen
India en China een muur opgeworpen, in de vorm van het hoogste gebergte ter wereld, de
Himalaya, met uitlopers in de Karakoram, de Hindu Kush en de Tien Shan. India, miljoenen jaren geleden nog één geheel met Afrika, was van dat continent afgescheurd en als ei[ 31 ]
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land op drift geraakt, met een voor geologische begrippen kolossale snelheid noordwaarts
koersend. De onvermijdelijke botsing met het huidige Azië duurt nog steeds voort, getuige
de regelmatig voorkomende aardbevingen in het gehele Himalayagebied.
De handelsroutes tussen India en China liepen grotendeels om deze uitgestrekte bergketen heen. Aan het begin van onze jaartelling was er een levendige handel ontstaan tussen het gebied rondom de Middellandse Zee en China, verlopend langs de zijderoute en
haar zijwegen. Via deze handelsroutes wist het boeddhisme zich vanuit India te verspreiden: eerst noordwestelijk, naar Kasjmir, Pakistan en Afghanistan, en daarvandaan naar
het oosten. Blijkbaar had het boeddhisme voldoende zeggingskracht, want zonder geweld
verspreidde het zich samen met de koopwaar langs de zijderoute. Veel van de landen langs
deze oude route zijn nu islamitisch. Toch hebben daar even lang boeddhisten gewoond als
er nu moslims wonen. Ook in China heeft het boeddhisme grote invloed gehad, hoewel
het daar nooit de toonaangevende levensbeschouwing is geweest. Daarvoor waren de in
China wortelende filosofieën van het confucianisme en het taoïsme te sterk met het Chinese denken vervlochten. Bij tijd en wijle vlamde de belangstelling voor het boeddhisme
er echter hevig op.
Talrijke Chinese boeddhistische monniken die destijds op zoek naar de Indiase bron
van ‘hun’ religie gingen, volgden dezelfde route, maar dan in omgekeerde richting. Er
zijn heel wat van die monniken geweest. Velen onder hen, sommigen schatten zelfs meer
dan 98 procent9, overleefden de tocht echter niet, anderen bleven in India achter. Vrijwel
geen van de monniken die naar China terugkeerden, legde die reis in een verslag vast. Juist
Faxian en Xuanzang vormen hierop een uitzondering. Eeuwen voordat men in onze lage
landen bij de zee de eerste letters aan het perkament toevertrouwde, schreven zij al levendige en informatieve reisverhalen over de gebieden die zij doorkruisten.10
Deze reisjournaals zijn van onschatbare waarde gebleken voor de beeldvorming van de
geschiedenis van en het leven in de talrijke landen langs de zijderoute en voor het inzicht
in de ontwikkeling van het vroege boeddhisme. Opmerkelijk gedetailleerd is hun beschrijving van de bestemming van hun jarenlange pelgrimstocht. Hun reisdoel was het gebied
dat zij als ‘het Middenland’ aanduidden: het gebied waar de Boeddha rondtrok, waar de
boeddhistische pelgrimsplaatsen gelegen zijn en waar ik mij nu bevind. Zonder het te weten, waren deze monniken belangrijke geschiedschrijvers, geografen en culturele antropologen geworden. Er zijn geen andere bronnen, geschiedkundige noch religieuze, die zo
veel informatie verschaffen over het India van 1300 tot 1500 jaar geleden. Hiervoor moet
India opmerkelijk genoeg dus terugvallen op verslagen van deze ‘Chinese travellers’, zoals zij
vaak in de literatuur worden genoemd.
Ik leg mijn Nepalese tijdschrift weg, knip het licht van mijn koplamp uit en draai mij
op mijn rug. Muggen zoemen rond mijn klamboe en in de hoek van mijn kamer hoor ik
een krekel tjirpen. Het is warm. Beelden dansen voor mij in de duisternis. Wanneer ik mijn
ogen sluit, dansen ze verder door in mijn hoofd. Langzaam zak ik weg in een droom – een
droom waarin Faxian en Xuanzang tot leven komen. Een droom waarin ik met hen in gesprek raak. Een droom waarin zij mijn gidsen worden.
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