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     NEPAL 2014 
 
zondag 6 juli 
We zijn er. De vlucht zit er op. Tussenstop in Abu Dhabi, ruim 40 graden, een land dat er uit ziet als een 
oververhitte zandbak en ook zo aanvoelt. 
Het is nu zondagavond 6 juli, tegen half tien. We zitten in Thamel, de drukke wijk in centrum van 
Kathmandu. Al helemaal donker op straat, maar nog steeds volop mensen. Alle winkeltjes zijn nog open, 
alles toetert en iedereen loopt elkaar in de weg. Ook bestaat hier de 24-uurs economie, maar dan zonder 
veel winst. 
Het is klam warm en er hangen donkere regenwolken boven de stad. 
Vandaag het landen op het vliegveld  de herkenbare rode bakstenen van het gebouw, de wiebelende 
ventilatoren aan het plafond en het chaotische van Nepal. ja, zo was het... herkenbare terugkomst. Het is 
de vierde keer inmiddels dat we hier voet aan grond zetten. 
Papiertjes invullen, in onduidelijke rijen staan en onhandige controles, waarbij niemand oplet. Ook die rij 
waar je weer je rugzak door een antiek scan-apparaat moet laten gaan. Maar je kunt er ook gewoon 
voorbij lopen, en dan zegt niemand er wat van. Buiten allemaal mannen die je bagage willen afpakken en 
ongevraagd alles in een autootje willen stoppen. 
Wij kiezen zelf en spreken onze ritprijs af in roepies. Ervaring op deze plek. 
Onderweg langs de bioscoop, Garden of Dreams en meer van die bezochte plekken van de stad. 
Pashupatinath was goed aan het roken. De grote Stupa in de verte, en de andere tempels. Fijn om er weer 
te zijn, ...hoewel de stank, verkeersdrukte en oneindig veel arme mensen om je heen die proberen er deze 
dag iets van te maken, je laten twijfelen aan de schoonheid. Verkopen van oude chips, overjarige cola en 
schimmelig fruit en vergeelde T-shirts.  
Goed om dat weer eens te zien en te bedenken hoe goed je het zelf hebt. Ook dat is een voordeel van 
reizen, je relativeert en niet zonder reden. 
 
We kwamen doordat de chauffeur asociaal reed, redelijk snel aan bij Tibet Guest House. Alsof we er 
gisteren waren. Ook de binnentuin met de Tibetaanse muurschildering was weer herkenbaar. 
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Op straat zat de verkoper met zijn kammetjes, zalfjes en al die andere rommel. Het mannetje die we twee 
jaar geleden zagen. Ik heb toen een portret van hem gefotografeerd. Nog steeds zit hij in dezelfde 
doodlopende steeg spullen verkopen die niemand wil hebben.  
Meteen begon zijn gezicht te glimmen bij zijn herkenning. Namasté zeggen en handen schudden. Wel 
meteen vragen of ik iets wil kopen. Begrijpelijk. 
 

 
 
Nadat we even wat gedronken hebben in de binnenplaats van Tibet Guest House zijn we de stad ingegaan 
en ook bij wat winkeltjes naar binnen. Voor een paar mensen hebben we een lijstje gekregen met spullen 
om te kopen. 
Na het eerste warenonderzoek zijn we naar Mitho gegaan, een klein restaurantje waar we zeven jaar 
geleden voor het eerst kwamen. Bij binnenkomst meteen een blije herkenning, handen schudden, 
uitwisselen van herinneringen en de eigenaar haalde meteen zijn vrouw en kinderen. Hij vroeg nog of Rikke 
ook nog kwam. Nee, helaas.  
We moesten de hartelijke groeten overbrengen. Moniek en Rikke hebben daar twee jaar geleden een 
kookworkshop gedaan, Tibetaanse Momo' s maken.  
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Ik gaf hem de  cd met alle foto's die ik in de afgelopen jaren in het eettentje gemaakt hebt. Dus ook van die 
momo-cursus. Hij zou ze gaan bekijken en als we over een paar weken terug zijn in Kathmandu  horen we 
wat hij er van vond. Hij herinnerde zich nog goed hoe Moniek en Rikke eerst buiten aan het werk waren en 
daarna door een enorme regenbui naar binnen moesten.  
 

 
 
Hij wees meteen het tafeltje aan waar de kookkunst, inmiddels drijfnat geregend, werd voortgezet. 
 
Het begint nu buiten heel erg hard te regenen. We zijn onderhand op het hotelkamertje, Moniek slaapt en 
ik puf nog wat na. Het is heel erg warm en buiten een hoop nachtelijk lawaai. Blaffende honden die vast 
hele nacht hun herrie gaan volhouden. Rolluiken die ratelend naar beneden klappen. 
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En dan gaat de telefoon...  Shekhar aan de lijn, opeens via de hoteltelefoon op het nachtkastje. Shekhar is 
de hoteleigenaar in Pokhara, een andere plaats in Nepal. Daar gaan we morgen heen. We hadden hem 
ontmoet vier jaar terug, hij zat toen in de ouderraad van de eerste school waar we gingen werken. " Ik ga 
een hotel beginnen, komen jullie dan ook als gasten?" Twee jaar geleden hebben we voor het eerst bij hem 
gelogeerd, zijn hotel was klaar. 
Hij wist dat we nu in Kathmandu waren en dat we in Tibet Guest House vaker verbleven. Shekhar belt op 
goed geluk vanuit Pokhara naar Kathmandu, vraagt bij de hotelreceptie of Rob en Moniek er waren. Ja ,was 
het antwoord en hij werd meteen doorgeschakeld.  Raar hoor,  je schrikt als opeens de telefoon gaat in je 
hotelkamer. En dan hoor je een bekende stem.  
Over de vlucht morgen. Die is een paar keer verzet. Hij snapte er niets van en wilde ons komen ophalen op 
een tijd waar we nog niet eens vertrokken waren!  
Morgen komt hij ons ophalen. Ik zal wel weer achterop de motor moeten zitten en zonder helm.  
 
maandag 7 juli 
Het is nu alweer maandag en we zitten op het balkonnetje bij Global Inn. Het hotel van Shekhar. Het was 
een warm weerzien. Hij omarmde mij en Moniek, wat voor Nepalese begrippen wel heel erg intiem is en 
ongebruikelijk. Maar het was goed bedoeld en zonder bijbedoeling. Shekhar vroeg of Rikke nog kwam. 
Toen hij hoorde dat ze niet kwam, speet hem dat.  
Via een hobbelige vlucht met Jeti-Airlines (inderdaad een snoepje en een zakje pinda’s onderweg en bij de 
landing je hoofd stoten aan het plafond) vanaf chaotisch Domestic Airport van Kathmandu.  
 

 
 
Als ik zo terugkijk naar hoe Rikke dat in haar eentje al dat gedoe heeft gehad, plus daarbij heel erge 
kiespijn, krijg ik nog meer bewondering voor haar.  Trouwens, iedereen hier weet nog dat ze zo’n kiespijn 
had. Het heeft dus wel indruk gemaakt. 
Shekhar zou ons komen ophalen van het vliegveldje, maar kwam te laat. Inmiddels hadden we een taxi 
aangehouden en naar zijn hotel gereden. Wij moeten elkaar onderweg gepasseerd  hebben. 
 



5 
 

 
 
Van de collega van Moniek, Marjan, kregen we een brief mee voor Shekhar.  Marjan was er in januari 
geweest, bij Global Inn en ook bij de Annapurna  School. 
 
Het is nu 21.21 uur, donker en klam. Zitten met een flakkerend kaarsje voor de deur van onze kamer. 
Gekko's op het plafond. Wierook-stick aan tegen die kleine muggen. Ze prikken best pijnlijk zo stiekem in 
het donker. 
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Vanavond  gegeten op het dakterras aan de hoofdstraat, boodschapjes gedaan. Een biertje bij Mike’s 
restaurant bij lake-side met uitzicht over het meer met de bergen in de verte. 
 

 
 
Onderweg hebben wat mensen ons toegezwaaid uit winkeltjes waar we de vorige keer boodschappen 
deden. Wereldberoemd in Nepal.  
 
dinsdag 8 juli namiddag. 
Op ons balkonnetje in het hotel van Shekhar. Het is bloedheet en benauwd, je zweet al zonder iets te 
doen. Hier in het straatje sjouwen vrouwen met grote manden over hun voorhoofd zware stenen heen en 
weer, mannen op blote voeten sorteren een en ander en maken aparte stapels. Een systeem ontgaat me. 
Deze Nepalese stad is in het nadeel aan het veranderen. We zijn best wel geschrokken van de in onze ogen 
ongewenste veranderingen. Het bekende straatje die we steeds liepen vanuit ons hotel naar Concerto, het 
dakterras bij het meer waar we vaak gingen ontbijten, was compleet veranderd.  Op elke straathoek 
worden te hoge hotels gebouwd.  
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Heel veel kleine huisjes. winkeltjes of restaurantjes hebben letterlijk hun veld geruimd. Het kleine huisje 
waarin het bejaarde echtpaar woonde met hun enige koe en vijf kippen, het winkeltje op hoek en nog 
meer van die plekken, ze zijn allemaal verdwenen. Alleen maar hotels. Een verkeerde ontwikkeling, want 
ooit wordt de concurrentie zo groot dat iedereen verliezer blijkt.  
Ook Tilak, waar we gisteren langs gingen en thee dronken moest onze twijfel bevestigen. Twee jaar 
geleden hebben we een nacht in zijn eenvoudig guesthouse geslapen, een binnentuin met vlinders en 
bloemen, daaromheen een paar simpele kamers. Die kamers waren ook niet meer echt bewoonbaar, vies 
en vochtig. Alles was verrot en bladderde af. We zijn er niet voor niets na een slapeloze nacht de dag erna 
vertrokken. Maar nu staat er sinds twee maanden op dezelfde plek een groot hotel van vijf verdiepingen. 
Tilak, als trotse eigenaar, geeft meteen toe dat Pokhara te groot, te lelijk wordt en zichzelf met teveel 
hotels ten gronde richt.  
Inmiddels zijn veel historische huisjes, weilanden met mais en een paar koeien, kleine winkeltjes voor 
eeuwig onder kolossen van gelijke eenvormigheid verdwenen.  
En er zijn opvallend veel Chinese toeristen. En daarbij veranderen veel Nepalese opschriften en worden 
vervangen door Chinese tekens. Het is de vooruitgang, het zijn belangrijke inkomsten. Maar helaas ook 
tegelijkertijd de ondergang. 
 
Er hangen onweerswolken boven de heuvels. Best opfrissend als het straks gaat plenzen. 
Morgen om 7 uur ontbijten en dan de bergen in. Er gaat dus een gids mee, die kan meteen een rugzak 
sjouwen. Vijf dagen in totaal gaan we weg.  
Vandaag zijn we gaan lopen naar de landingsplaats van de paragliders. Je loopt de drukke hoofdstraat 
door, met honderden eettentjes en souvenirswinkeltjes en sportartikelen voor alle soorten trekkings. Ook 
kwamen we nog lang de Dental Clinic, een onooglijk pandje met een tandarts. Twee jaar geleden zaten we 
daar, met Rikke op de allereerste avond van haar aankomst in Nepal. 
Aan het eind van de hoofdweg houdt de bestrating op en bestaat de weg uit kuilen, gaten vol vuil en prut 
en verloren puin.  
Aan het eind van die weg hebben we wat gedronken met uitzicht over het meer. Twee jaar geleden zijn wij 
daar ook geland toen we met ons drieën gingen paragliden.  
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Moniek had een puzzelboekje mee en ging daarin wat schrijven. een klein Nepalees jongetje was verbaasd 
wat ze in hemelsnaam aan het doen was. 
 
dinsdagavond 8 juli 
Het nu inmiddels dinsdagavond. Vanavond met een Amerikaan gegeten op een ander dakterras. Die 
logeert hier ook bij Global Inn en gisteren kwamen we in gesprek en we bleken veel overeenkomsten te 
hebben. Morgenvroeg gaat hij naar Kathmandu, met de bus. Die route kennen en over een paar weken 
nemen we ook weer die  hobbelige busverbinding.  
Moniek wilde morgen naar voetbal kijken, maar dat blijkt hier om vier uur ’s nachts te worden 
uitgezonden. Overmorgen gaan we een trekking doen van vijf dagen. Het schooltje, waar we  vandaag aan 
de dichte deur stonden, heeft onverwacht vakantie. Shiva en andere goden zijn jarig, of zoiets, dus dan is 
er geen tijd voor onderwijs. Dat was een hele erge tegenvaller, want het was de bedoeling dat we aan de 
slag gingen. Dan hadden we beter nog wat langer in Kathmandu kunnen blijven.  Maar dat is de kunst van 
het reizen, het gaat altijd anders. Mindfulness... Het is zoals het is en we gooien noodgedwongen plannen 
om. 
Daardoor hebben we gelegenheid om de trekking in de bergen eerder te gaan doen, met een gids die ook 
meteen drager is.  
Morgen even pasfoto's maken voor permits en dan overmorgen de Himalaya in. We gaan tot zo'n 
drieduizend meter hoog. In Ladakh zaten we op 5300 meter, dat was letterlijk wel erg adembenemend. 
Maar indrukwekkend en daar hopen we komende dagen ook op. 
Wel even alle batterijen opladen voor de camera en spaarzaam fotograferen om energie te sparen. 
 
Donderdag 10 juli. 
Het is nu donderdagmiddag tegen half vijf. We zitten nu in een guesthouse tegen een steile heuvelwand in 
het Annapurna-gebied, een gedeelte van de Himalaya. Het is volledig mistig, het regent en het onweert.  
En we zijn kletsnat van het zweten en de regen onderweg. Het was best een hele zware dag om eerlijk te 
zijn. Morgen komt er weer zo een en we zien er nu al best wel tegenop. 
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Vanmorgen om 7 uur hebben we bij Shekhar een simpel ontbijtje genomen, de gids kwam even later en 
om 8 uur reden we bepakt weg met een taxi. Een trekking naar Poon Hill en verder, in de Annapurna. Vijf 
dagen lopen en vier overnachtingen. 
Na een halve dodemansrit kwamen we bij een dorpje aan in de heuvels en gingen we lopen.  
 

 
 
Het was bloedheet en al gauw was je helemaal nat van het zweet. Langs boerderijtjes, door kleine dorpjes 
en over wiebelende hangbruggetjes. Beetje omhoog, beetje omlaag. Best te doen, we wandelen genoeg 
dus het was toen nog probleemloos. Maar daarna ging het pad bergopwaarts en niet zo weinig ook. Ruim 
1500 meter moesten we gaan klimmen. Een steil pad omhoog, uren lang zonder vlakke stukken.  
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Nu bleek eigenlijk dat het veel te vermoeiend zou worden. En dat was ook zo, bleek in de loop van de 
tocht. Toen de gids hoorde van onze leeftijden, zei hij dat hij dat later als hij net zo oud zou zijn vast niet 
meer dit zou kunnen lopen.  
Het werd een vermoeiende tocht. Teveel zweten, teveel puffen en veel ademtekort. Elke stap was 
topsport.  
Onderweg kwamen we Nederlanders tegen, eerst de dochter, na een tijdje pas haar moeder. Dochter zei 
dat haar moeder helemaal kapot was en nooit meer zoiets gaan doen. Je had daarna de moeder moeten 
horen. Ze werd door een drager ondersteund.  Very easy, zeggen ze beneden in het dal, vanachter een 
bureau. Nou loop het zelf maar een keer. En niet als jonkie, maar dan van onze leeftijd. 
Misschien gaan toch de jaren meetellen. 
 

 
 
Onderweg kwamen we rijen pakezels tegen die over dit pad alles wat er nodig was naar boven moesten 
sjouwden. We lieten ze passeren, met onze rug naar de heuvelrug en niet aan de kant van het dal. Die 
ezels zijn breed bepakt, wat ze zelf niet merken. Op die manier duwen ze je opzij en verdwijn je achterover 
in het dal.  
Rond vier uur kwamen we aan bij dit guesthouse. De eigenaar was een raar klein mannetje, helemaal 
scheef en met een enorme bochel. Hij kwam nauwelijks boven de tafel uit terwijl hij ons scheef en scheel 
aankeek en met een raar stemmetje een kop thee voor je neer schoof.  
Het begon te regenen en te onweren en de bergen trokken helemaal dicht door de mist. We waren net op 
tijd.  
Het kamertje is werkelijk een armoed. Net zoals de wc en de douche. De dekens zijn zwaar van het vocht, 
het matras is nat en de schimmelende muren bladderen helemaal af.  Het is Nepal, het hoort er een beetje 
bij, maar soms kan het ook wel te primitief. Ook is er geen elektriciteit. Straks maar de zaklantaarns uit de 
rugzak halen.  
Het eten in deze lodge wordt ook hier op een houtvuurtje klaargemaakt. We zijn de enige twee gasten, 
naast onze Nepalese gids. 
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Net klaarde het even op en kwam er een enorme bergketen met sneeuw en gletsjers uit de mist. Na vijf 
minuten zat alles weer dicht onder de mist. Maar het uitzicht vanuit ons vochtig slaapkot was eventjes 
prachtig. 
 

 
 
Straks maar wat eten bestellen, zal vast lang gaan duren op dat takkenvuurtje. We zijn bekaf, voelen ons 
helemaal verkleumd.  
Op 7 uur lagen we al onder de dekens en was het buiten al donker. De kletsnatte kleren uit, droge spullen 
aan en proberen te slapen. Nog even David Sylvian luisteren op mijn Iphone, maar dat klinkt hier opeens 
vertrouwd, maar toch heel ver weg. 
 
Vrijdag 11 juli 17 uur. 
Vanmorgen om 7 uur wakker geworden door het rammelen van de potten en pannen buiten. Ook de ezels 
met de belletjes om hun nek die over het pad omloop kwamen maakten genoeg lawaai om niet uit te 
kunnen slapen. Een erg simpel ontbijtje voor omgerekend een hoop geld. Maar alles moet ook hier 
moeizaam naar boven worden gesjouwd, dus was ik blij dat er een ontbijt was. Daarna de rugzakken weer 
omgesjord en op pad gegaan. Het mistte nog steeds en het was spekglad om te lopen. Het pad ging steil 
omhoog en was meteen na de eerste stap al weer vermoeiend. Onze natte en koude T-shirts die we 
opnieuw 's morgens hadden aangetrokken waren al snel warm en klam. Het bos droop door de 
mistflarden.  
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En af en toe bloedzuigers van je been halen. Ze geven wondjes die lang nabloeden en daarna vreselijk 
kunnen gaan jeuken. 
De gids Tara moest twee keer terug omdat hij vergeten was in het guesthouse . Bij de tweede keer spraken 
we af dat wij door zouden lopen. Na bijna twee uur haalde hij ons in. Wel fijn eigenlijk dat hij er was omdat 
we al een hele tijd niemand meer tegenkwamen en je dan toch wel gaat twijfelen of je het goede pad 
gekozen hebt. Onderweg een paar keer thee gedronken bij een hutje langs het pad. Het blijft verbazen hoe 
de mensen leven en alles in huis krijgen. Er is geen andere route dan langs dit steile pad waar we gisteren 
al een hele dag over gelopen hebben. 
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Ook heb ik wat mensen met mooie koppen geportretteerd. Met soms met mijn meegekregen vlaggetje in 
hun hand. Steeds moest ik vragen of ze er bij wilden gaan lachen, want ze gaan altijd veel te ernstig kijken 
alsof ik een pasfoto aan het maken ben. 
We zitten nu rond een ijzeren vat midden in een eetzaaltje van ons nieuwe guesthouse. In dat vat worden 
houtjes gestopt, daardoor is het lekker warm. Door dat ijzeren gevaarte lopen een paar waterbuizen, 
daardoor hebben we in een afgelegen hok eindelijk weer een warme douche kunnen nemen. Aan een 
wirwar van ijzeren draadjes aan het plafond hangen onze natte kleren uit te dampen rond de kachel.  
 

 
 
Het guesthouse heeft met triplex afgetimmerde slaaphokken en donkere gangetjes waar ik overal steeds 
diep moet bukken omdat het plafond superlaag is. 
 
Buiten is het weer volledig mistig geworden. We zitten boven op een heuveltop, bijna 3000 meter hoogte. 
Poon Hill. Rondom ons zijn alle besneeuwde bergtoppen van de Annapurna, maar door de mist zien we er 
niets van. Het is de verkeerde tijd van het jaar voor vergezichten, dat wisten we ook uit ervaring. Daardoor 
zijn er ook nauwelijks toeristen en is het overal rustig. 
17.21uur Poon Hill. Nepal. Er is nu onverwachts weer stroom, voor zo lang het duurt. Dus ook weer 
internet, zegt een Nepalees. Dus gauw proberen we nu te gaan mailen om te laten weten hoe het met ons 
gaat.  
17.25. " I so sorry, no internet, sir" Er is geen verbinding  met China dus geen internet " Maybe later, sir.." 
En dat China, ja hoor.. Tibet bedoelen ze in onze ogen natuurlijk, want dat ligt hier ander de andere kant 
van deze Himalaya. En nog steeds geldt voor ons “Free Tibet”. Wat denken ze wel! 
Inmiddels klaart het buiten opeens op en worden de bergketens van de Annapurna zichtbaar. Snel naar 
buiten om foto 's te maken voordat alles weer in nevels verdwijnt of doordat straks de schemering invalt. 
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Na tien minuten is alles weer achter de mist verdwenen, maar het was prachtig om te zien. 
 
Zaterdagavond 12 juli. 
Deze mail verstuur ik nu vanuit een donker bergdorp in de Annapurna, het is half negen en het plenst 
buiten verschrikkelijk. Alles is stikdonker en ik loop door de gang met een zaklantaarn.  
Vandaag hebben we tien uur gelopen, steil naar benden en dan weer steil omhoog. Moniek had de 
bloedzuigers tot in haar nek en op haar voorhoofd. Een stuk of vijf. Ik had ze gelukkig alleen maar op mijn 
benen. Zout in je sokken doen helpt, dan kruipen ze te minste daar niet in. Omdat die rotbeesten meteen 
een antistollingsmiddel tijdens de beet inprikken, blijft zo'n wondje heel lang bloeden. 
Het blijft verbazingwekkend hoe de digitale techniek ook hier door gaat. Een paar jaar geleden moest je bij 
oude internetwinkeltjes met een krakend modem nog inbellen. En dan  moest je nog afwachten of het 
werk werkte. Nu zit ik op mijn mobiel, midden tussen de bergketens en ver weg van de bewoonde wereld, 
te e-mailen. Natuurlijk moet er wel stroom zijn of verbinding en dat is er ook vaak weer niet… De enige 
ansichtkaart die ik stuurde heeft er achteraf meer dan vier weken over gedaan om in Nederland aan te 
komen. Maar mijn e-mails worden meteen beantwoord terwijl ik ze type vanuit een donker bergdorp in de 
Annapurna. Het blijft een wonder van techniek. 
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Zondag 13 juli. 
Aan het eind van de dag kwamen we aan bij een goed hotel. Het heette, hoe toepasselijk, Annapurna 
Hotel. Wij waren de enige gasten. alles was leeg en donker. Maar fijn dat we op een plek waren, waar we 
normaal konden zitten en eten. Inmiddels was het, hoe kan het ook anders in deze moesson- periode, 
weer gaan regenen.  
Omdat het hotel helemaal leeg was, bleef onze gids deze keer aan onze tafel zitten. Tara bleef mij steeds 
“papa” noemen, in plaats van met mijn voornaam. Dat ik hem op een gegeven moment “son” begon te 
noemen vond hij wat raar. 
Ook blijft het vies als iemand luid smakkend en met open mond zit te eten. Ook de gewoonte om de grond 
te kwatten is niet onze stijl. Rochelend wordt het spuug van diep uit de keel gehaald om dat luidruchtig op 
de grond te spugen. Maar dat doet iedereen, dus storen we ons er maar zo weinig mogelijk aan. Na het 
avondeten zijn we naar bed gegaan.  
Tegen een uur of tien begon ergens in de verte in een klooster een Tibetaans concert van bellen en toeters.  
De hele nacht heeft het hard geregend, waar we steeds wakker van werden. 
Maar rond een uur of half zeven 's morgens was de regen gestopt en trok de hemel helemaal open. We 
konden alle bergketens zien, sneeuw en gletsjers. 
In het ontbijtzaaltje stond te TV aan, met voetbal. Het was rond half acht. Op dat moment was het vier uur 
's nachts in Nederland. De wedstrijd was rechtstreeks dus voor ons was een primeur. Helaas verloor 
Nederland na het nemen van penalty's. Voordat we weer onze rugzakken opdeden, mailden we nog even 
naar thuis hoe de teleurstellende uitslag was. Later bleek dat we misschien een herhaling zagen van vier 
jaar terug? In Nederland bleek Nederland gewonnen te hebben.. Tot op dit  moment snappen we er nog 
steeds niets van het misverstand. 
Om kwart over acht zijn we gaan lopen. Het werd een zware dag, steil de heuvel op en dan na een paar uur 
steil weer na beneden. Af en toe een kopje thee bij een hutje pept je wel weer op, maar moeizaam blijft 
het. 
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Op een gegeven moment zegt onze gids dat dit het eind van de dag is, maar het is pas tegen twee  
uur in de middag. We zeggen dat we toch door willen lopen. Ook omdat het weer scheelt voor de trekking 
van morgen. Blijkbaar heeft ook nu weer de gids zijn connecties en wil provisie van het guesthouse als hij 
gasten aanlevert. Hij kijkt betreurd en spurt wat in het Nepalees tegen. Jammer voor hem, maar we gaan 
door.. 
 

 
 
Onderweg stoppen we bij een lodge voor een kop thee. Op dat moment barst er een kort noodweer los. 
Dat vonden we niet erg, de hitte verdween wat en we konden even op adem komen. 
Na een uurtje gaan we weer op pad. 
 
Na uren lopen zien we een guesthouse op de heuvel, daar gaan we naar toe. Een armoedige zooi, aardige 
mensen die ons vriendelijk ontvangen. Tenslotte is het low-seizoen, dus elke gast is er een. En er komen er 
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toch al zo weinig voorbij. Dat merken we steeds als we iets passeren. Elke huisje, terras, thee-tentje 
begroet ons vriendelijk maar vraagt meteen of we willen blijven slapen, eten, lunchen.... 
 
We krijgen een bovenkamertje te zien, twee bedden onder het dak en dat was het dan. Omdat we te moe 
zijn om verder te gaan, gaan we akkoord, maar met behoorlijke  tegenzin. Alles was vies en smerig. 
In het binnenplaatsje bleken vier toeristen te zitten, waarvan twee meisjes uit Nederland. Die zaten te 
wachten op een truck, die in de loop van de namiddag nog langs zou komen.  Maar die truck zou een uur 
geleden als langsgekomen moeten zijn, maar er kwam op de weg in het dal nog geen teken van lawaai. Die 
truck zou de hele weg doorrijden naar Pokahara, maar als wij een stuk zouden meerijden en in het bos bij 
de splitsing naar het volgende dorp uit zouden kunnen stappen, scheelt minstens anderhalf uur lopen. Na 
een aantal kopjes thee kwam er vanaf de helling uit het dal een schommelende truck aangereden. 
Iedereen juichte en pakte zijn rugtassen. Doordat onze gids ging onderhandelen konden wij ook meerijden!  
Voor 300 roepies de man, minder dan drie euro per persoon. We waren al bekaf, en voor die prijs gaan we 
niet meer twee uur onnodig lopen. 
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Na een hobbelige dollemansrit langs de afgrond en over stenen en door kuilen, stappen we na drie 
kwartier uit, midden in het bos, bij een zijpad omhoog.  
Alle mensen uit de truck zwaaiden en gingen verder met hun rit en verdween om de bocht tussen de 
bomen. 
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Best raar, als je dan in een stil bos staat, eind van de middag en je hebt geen idee waar je bent.  
De rugzakken op en opnieuw de heuvelrug op. Maar na bijna een uur kwamen we bij een heel klein dorpje, 
waar we konden overnachten Een vriendelijke vrouw maakte eten voor ons op een houtvuurtje en even 
later zaten we aan een tafeltje met uitzicht op het Annapurna-gebergte. Het was genieten. De lucht 
klaarde helemaal op en het uitzicht was wonderbaarlijk. 
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Een simpel kamertje, een hok met een koude douche aan het eind van een gangetje, maar verder prima. 
Het was de mooiste plek van de hele trekking. 
Ook de volgende morgen was het prachtig. Na het ontbijtje gingen we verder en na een paar uur kwamen 
we in de bewoonde wereld. Bij een wegrestaurantje een kop thee en een uurtje wachten op een taxi. Toen 
die taxi kwam aanrijden, een piepklein autootje waar je met zijn vieren krap inpaste, bleek dat we de 
chauffeur kenden. Twee jaar geleden hebben we ook een paar keer bij hem in de taxi gezeten. Ook hij 
herkende ons en dat was een onverwachts weerzien. 
De trekking was voorbij. Moe en blij waren we, opgelucht dat het volbracht was. Het bleek zwaarder dan 
verwacht en we doen het nooit meer. Natuurlijk hebben we onderweg prachtige en indrukwekkende 
dingen gezien, maar op dit moment hadden we daar geen aandacht meer voor. Komt vast wel later terug 
als herinnering. 
 

 
zondag 20 juli 2014 Nepal 
Aan Shekhar heb ik op de iPad het krantenartikel laten zien, over de expositie in Galerie 072.  Hij dacht dat 
het een landelijke krant was en vindt dat ik nu een beroemde Nederlander ben. Dat laat ik maar zo. 
Eventjes wereldberoemd zijn in Nepal. Klinkt best leuk en dat kan niet iedereen zeggen. Twee jaar geleden 
stonden wij ten slotte in de Nepalese krant en dachten vele Nepalese en Nederlandse kennissen dat wij 
wereldberoemd waren. 
 
Het vliegtuigongeluk maakt hier indruk. Het vliegtuig dat vanaf Schiphol vertrok en boven Oekraïne is 
neergeschoten. Heel veel mensen hebben al tegen me gezegd hoe erg ze dat vinden. Ook hier is het hot-
news op de tv. 
 
Gisteren ben ik eindelijk gaan paragliden. Steeds was het veranderende weer de storende factor en ging 
het daardoor vaak niet door. We liepen toevallig langs het paraglide-winkeltje en er kwam onverwacht een 
jeep voor rijden. " You can go right now sir, the weather is suddenly good ". De hele ochtend had het hard 
geregend en de heuvels waren volledig in de mist. Maar het weer kan hier in een half uur tijd compleet 
veranderen. Een paar minuten later zat ik met vier instructeurs en drie Chinese meisjes in een jeep op weg 
naar de top van Sarangkot. 
En van iedereen was ik natuurlijk weer de oudste. Als eerste van onze groep kreeg ik alle riemen en 
touwen omgegespt, een helm op en stonden we aan elkaar vastgeketend klaar om te gaan afspringen. De 
eerste windvlaag bleek niet sterk genoeg en vlak voor de rand moesten we plotseling stoppen. Dat is best 
wel heel vervelend om te ervaren. Maar de tweede afsprong ging gelukkig wel goed en al snel stegen we 
tot grote hoogte. 
 " Let’s go very high, sir! " en dat deed hij ook. Boven iedereen uit en ver boven de heuveltop. Dat vond ik, 
om eerlijk te zijn, met mijn toenemende hoogtevrees, dus wel echt very very high..... 
We hebben drie kwartier gevlogen en kwamen als laatste van het groepje weer op de grond. " You are a 
brave man, sir.... ". Nou, dat zegt niet iedereen tegen mij. Ik was het wel helemaal met hem eens. 
 



21 
 

 
 
Mijn filmpje tijdens de vlucht is deze keer wel gelukt en ook heb ik alle bestanden voor de zekerheid op 
mijn usb-stick gezet. Zit vast meteen vol virussen. omdat ze hier alles illegaal en onbeschermd doen. The 
virusscanner is out of date.., staat er steeds op het scherm.. De meegekregen DVD kan spontaan de geest 
geven. Het overzetten van de bestanden heb ik samen met iemand van de organisatie gedaan. Ik bekeek 
hoe hij voor die Chinese meisjes al hun foto's op hun mobiel wilde zetten en zag dat dat er van alles mis 
ging. Iedereen keek er naar en vond het blijkbaar goed zoals het ging. Ik wilde nog even gaan uitleggen dat 
het niet goed ging, maar besloot uiteindelijk toch om niet als eigenwijze buitenstaander me ermee te gaan 
bemoeien.  
 
Zondag 20 juli 
Vandaag, zondag, zijn we vroeg opgestaan omdat we om 8 uur op de Secundary-High-school zouden zijn. 
Om 7 uur waren alle bergen van de Himalaya te zien, alles met witte sneeuwtoppen en de gletsjers waren 
glashelder. te zien Op het dak van het hotel gingen we foto's maken. Ook op andere daken stonden 
mensen te fotograferen. Een zeer uniek moment.  
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Een half uur later zat de bergketen weer dik onder de mist. 
Omdat Moniek ziek was, je eet hier gauw iets verkeerds en zijn je ingewanden snel van slag, ging ze helaas 
niet mee naar de school. De school begint hier om zes uur 's morgens tot tien uur, daarna komen er andere 
leerlingen op school.  
Ik had tekenmaterialen meegenomen genoeg voor een klein klasje en wilde ook lesgeven in de leeftijd van 
rond de 12 jaar. 
De leerkrachten waren blij me te zien en de principal vond het zeer aardig van mij dat ik een paar 
tekenlessen kwam geven, zoals we hadden afgesproken. 
Maar de principal liep voor me uit, deed ergens een klasdeur open, gebood de leerkracht die op dat 
moment voor de klas stond, het lokaal te verlaten. Beide verdwenen en ik stond voor een groep van 32 
leerlingen van 18 jaar en ouder die me verbaasd toekeken. Voor de leeuwen gooien heet zoiets. Stoere 
grote jongens die me mans aankeken en dachten van "wat doet die lange witte vent hier", wat brutale 
meiden en een stel meisjes die verlegen bleven giechelen. En natuurlijk die paar aardige types die me 
overal mee hielpen. Na mijn flauwe grappen en het spelletje van het draaien van de pen, was het ijs bij de 
meesten wel gebroken. Behalve die meisjesgroep, die bleven giechelen, maar keken wel stiekem steeds 
naar mij en kregen een kleur als ik naar ze keek.  
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Dat de principal en de andere leerkracht in geen velden of wegen te zien waren, vond ik wel lastig.  Het is 
Nepal, dus een ander land en zijn er dus andere manieren van met elkaar omgaan dan wij gewend zijn. Het 
is geen onwil of onverschilligheid, ik kreeg gewoon alle vrijheid en het volledige vertrouwen. 
 Wij in Nederland, zouden even in het lokaal blijven, de gastdocent introduceren en... van tevoren 
gevraagd hebben welke groep en groepsgrootte de voorkeur zou hebben.. 
Voor de klas vroeg ik of er scharen waren, zodat ik met de groep iets kon gaan maken wat ik had bedacht. 
Na wat wachten werd er een schaar gebracht, de enige die op school was, uit het laatje van de principal. 
Gekleurd papier was er ook niet. Lijm ook niet.... En er zitten tegen de negenhonderd leerlingen op de 
school, maar ook hier is er dus niets. 
Na anderhalf uur ging ik de klas weer uit en had vetkrijttechnieken gedaan. Dat kenden ze niet en ze 
vonden het leuk om te doen. Morgen gaan we het afmaken. 
Ik heb de les, volledig geïmproviseerd en ter plekke aangepast, toch maar mooi gedaan en overleefd!! De 
giechelende meisjes zwaaiden lief toen ik wegging. 
Buiten stond het schoolplein al vol met de nieuwe leerlingen die de rest van de dag het gebouw zouden 
bezetten. Wel apart om een gebouw per toerbeurt te gebruiken. Een aantal leerlingen riep mijn naam en 
zwaaide vriendelijk. Met trots op mezelf zijn liep ik door de straatjes terug naar Global Inn en zat even 
laten aan een heerlijk ontbijtje. 
Inmiddels was het alweer 35 graden en zo vochtig al een oververhitte plantenkas. 
 
Aan de oever van het meer was een cameraploeg bezig een speelfilm op te nemen. Vier straatkinderen 
hadden zogenaamd brood gejat en de eigenaar kwam woedend het brood terughalen, en deelde ze daarbij 
wat klappen uit. Daarna moesten de kinderen zitten huilen. Wat een slecht acteertalent. Niet alleen van 
die kinderen, maar ook van de volwassenen die meespeelden. Houterig en vooral steeds recht in de 
camera kijken en aarzelend kijken of ze het wel goed deden. Blijkbaar een ondermaatse bollywood-movie, 
waarvan er duizenden in een dozijn gaan. Hier op de televisie kun je er elke avond op elk net wel tien zien. 
En ze gaan allemaal nergens over, vind ik. En vooral het extreme geweld in die films is echt opvallend.  
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Het was een hele oploop van Nepalezen die toekeken hoe de opnamen gemaakt werden. De belichting 
werd gedaan met gammele borden beplakt met afbladderend zilverfolie, die werden gespiegeld in het 
zonlicht. Steven Spielberg doet het vast ook zo. 
Vanmiddag gaan we de winkeltjes langs of we dertig schaartjes kunnen kopen en wat lijmstiften. En stevig 
wit papier. 
 
De Annaprura Primary School heeft nog steeds vakantie. Tilak wil ons steeds maar naar het schooltje in de 
bergen sturen, die is namelijk wel open. Maar dan moeten we in zijn bergwoning slapen, een vies krot 
zonder enig comfort wat dan ook. We zijn er een paar keer geweest en kennen het dus al te goed. Uren 
met een taxi naar boven, daarna ruim  een uur lopen om het bergdorpje te bereiken. Bovendien kunnen 
we daar in de bergen nauwelijks iets doen, en zeker niet na schooltijd.  
 

 
 
Hij belt steeds zogenaamd naar de Annapurna-school, waar wij naar toe willen, maar heeft steeds stiekem 
de andere school aan de lijn. " You can go to the school now! "  Mooi niet. Daarom vertrouwen hem niet 
meer en gaan we niet meer naar hem toe. Samantha in Londen, die de school sponsort, gaan we een mail 
sturen over zijn gedrag. 
Gisteren kwam Tika hier, een hele lieve juf van de Annapurna-school, met haar man en kinderen naar 
Global Inn, omdat ze wist dat wij hier waren. Het was een warm weerzien en overmorgen gaan we bij haar, 
aan de andere kant van Pokhara, op visite. 
Als de school echter dicht blijft, willen we nog de overgebleven lessen op de secundary-school geven en 
gaan we de vakantieplanning veranderen. Nog langer hier rondhangen heeft geen zin. Dan nemen we 
eerder dan gepland de bus, terug naar Kathmandu. 
Misschien gaan we ook nog eerst, voordat we naar Kathmandu gaan, een trip maken naar een dorpje in de 
bergen. Vier uur met de bus, daar rondkijken en een nacht blijven. De tocht schijnt indrukwekkend te zijn 
vanwege de bergen en dalen. Ook het stadje is een bezienswaardigheid door de houten huizen en de 
tempels. Ook komen er nauwelijks toeristen. 
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Naar de geboorteplaats van Buddha, Lumbini, bij de grens met India, gaan was ook ons plan. maar de 
busreis duurt bijna acht uur en daar is het nu over de 40 graden.... En er heerst malaria. Monsoon en 
muggen gaan goed samen. 
Gisteravond ging ik, vlak voordat de regenbui losbarstte, even wat boodschapjes doen in de hoofdstraat. Ik 
merkte dat ik onderhand wel veel keer ergens een praatje stond te maken met allerlei mensen hier en 
daar. Ik begin een beetje  The Fool of the Village  te worden. Time for a Change? 
 
maandag 21 juli. 
Vanmorgen weer vroeg opgestaan om naar de school te gaan. De bergen waren weer helder en het was al 
warm op straat. Aan de schaduwkant van de huisjes liep ik naar school. Moniek ging niet mee omdat de 
nachtrust er niet was geweest. 
De portier bij het hek liet me meteen binnen en zei iets in het Nepalees, maar aan zijn vriendelijk gezicht 
en de intonatie van zijn woorden merkte ik dat ik van harte welkom was. Een mooi begin van de dag. 
Binnen in het grote gebouw liep ik meteen de gang door en linksaf de trap op, alsof ik er al jaren kwam. De 
klasdeur stond open, de leerkracht zag mij, kwam meteen naar buiten en vroeg hoeveel tijd ik nodig had. Ik 
gokte een half uur en meteen stond ik voor de groep. De leerkracht was weer verdwenen. Er waren meer 
leerlingen dan gisteren, ook de achterste banken waren nu vol.  Gezichten die ik gisteren niet gezien heb... 
hoe moest ik nu de les afmaken?  
De les begon ik met de flauwe grap van de drie bekers. Toen ik tenslotte de laatste beker omdraaide waar 
ik voor hun ogen toch water in gegoten had en er er niets uitviel, was iedereen muisstil verbaasd over mijn 
kunsten. Na een paar minuten legde ik de truc uit en moesten ze allemaal lachen. 
Daarna gingen we verder met de krastechniek. Toen ik de vellen ophaalde uit een kantoortje, viel me op 
dat de helft, na een hele dag drogen bij meer dan 30 graden, nog steeds nat was. In Nederland is een paar 
uur drogen genoeg, maar door de hoge luchtvochtigheid hier waren ze nog steeds niet opgedroogd.. 
Ook viel het me tegen dat de ondergrond van mijn aquarelpapier niet ideaal bleek te zijn. Toch gingen ze 
allemaal aan het werk om met de meegebrachte tandenstokers een tekening uit de zwarte deklaag te 
krassen. Ik had verteld dat ze lijnen en vlakken moesten gebruikten. 
Na verloop van tijd begonnen er toch mooie werkstukken te ontstaan. Het zweet stond wel op mijn rug, 
door de hitte en de inspanning. 
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Toen ze allemaal wel zo'n beetje klaar waren, ging ik de leerkracht halen. Die zat onderuit in de 
koffiekamer en zei dat ik nog tien minuten extra kreeg en iets met ze kon gaan doen. Natuurlijk liet ik me 
dat niet aanleunen en zei dat ze de les moest overnemen. 
Daarop ging ik naar Global Inn terug. De les was wel geslaagd, mijn doelen waren bereikt en ook had ik een 
paar prachtige foto' s kunnen maken van enthousiaste leerlingen met mooie werkstukken. Maar of het 
team wel zo blij was met mijn inzet, daar was ik niet achter gekomen. Geeft misschien ook niet. 
 

 
 
Na het ontbijten bij Concerto aan Lake-side gingen we naar een Hindi-festival. We waren de enige 
toeristen en aan het begin voelden we ons wel wat indringers.  
Maar niemand nam aanstoot aan ons, we werden vriendelijk toegelachen. Toen durfde ik ook wat 
makkelijk te gaan fotograferen. Biddende mensen met een hele bossen vlammende wierookstokjes in hun 
handen bij een gouden varken. En er dan melk en rijst overheen gooien. Verfpoeder en bloemetjes op zijn 
kop plakken. Er waren nog veel meer beelden van dieren die helemaal vol werden gesmeerd. Drummers 
vol pauwenveren, vrouwen die in trance ronddraaiden en overal geluid van belletjes en gezang.  
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Tussen al die mensen door liepen kinderen rond uit de laagste kaste, donkerdere huidskleur dan 
gewoonlijk, gescheurde kleding  en op blote voeten. Bedelen om eten en daarbij met hun handjes naar hun 
mond wijzen. Als je niet reageert pakken ze je T-shirt vast en zeulen je een tijd met je mee. 
Het gaat je door merg en been als je onverstoorbaar doorloopt, ze van je afschudt, maar je hebt geen 
andere keus. Door het geven van geld los je het probleem niet op. Nog erger is om te zien dat ze bij de plek 
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waar gratis voedsel wordt uitgedeeld, ze letterlijk worden weggeschopt. Ze zijn de onderste kaste van de 
samenleving en dat zullen ze weten ook. Verschoppelingen, letterlijk.  Nu snap ik opeens misschien waar 
het woord vandaan komt. 
 
Bij een tempeltje waren vrouwen wierook het branden, de stokjes in bananen prikken en allerlei lontjes 
van kaarsvet aan het aansteken. Een van hen wenkte me mij en knikte dat ik mee mocht doen met het 
ritueel. Ik knikte vriendelijk terug en bedankte voor de eer. Tenslotte was ik echt een buitenstaande en 
snapte werkelijk niets van wat de bedoeling was. Maar de vrouw bleef volhouden en ik besloot toen maar 
om niet onbeleefd te zijn en ging het tempeltje binnen. Ik kreeg van alles in mijn handen, het werd 
allemaal aangestoken en ik moest haar Hindi-gebed nazeggen. Alles met de allervriendelijkste lach die je 
kunt bedenken. Ik prevelde haar na, met een bos vlammende stokjes, twee bananen, een schaaltje van een 
boomblad en mijn handen rood van een of andere kleurstof.  
 

 
De zinnen die ik haar nazei, waren blijkbaar goed, ik kreeg complimenten en ook van ander vrouwen kreeg 
ik bemoedigende glimlachjes. De rokende stokjes plantte ik in een papperige banaan en de rest voegde ik 
toe aan de andere smeulende stapeltjes. Shiva kan trots op me zijn.  
              
Vanmiddag zijn we op visite geweest bij Tika en haar gezin. Zij is de juf die we twee jaar geleden ontmoet 
hebben op de Annapurna Primary School. Ook toen zijn we bij haar thuis geweest. Vanaf Global Inn namen 
we en taxi naar haar huis, de chauffeur wist waar ze woonde, maar uiteindelijk herkende ik haar huis. 
Anders waren we op een verkeerde plek beland. 



29 
 

 

 
 
Het was ook nu weer een warm weerzien. Een bordje gesneden mango's, hopelijk niet onder de kraan 
afgewassen. Een spicy kopje thee en een hele berg koekjes. 
De kinderen kropen bijna bij ons op schoot. Veel foto's van elkaar nemen en na en uur gingen we weer, 
want waar moet je het, behalve de school die gesloten is, over hebben. Meer gemeenschappelijke 
onderwerpen zijn er nu eenmaal niet. 
Een taxi aangehouden en terug naar Lake-side. Daar zijn we naar het reisbureautje gegaan van Yaduh, die 
vanaf zes uur 's morgens leerkracht is op de Secundary School en de vanaf tien uur zijn reisbureautje heeft 
in de hoofdstraat. 
Hij wilde dat wij in zijn klas kwamen lesgeven, maar door de principal belandde ik dus in een andere groep. 
Het probleem van mijn gevoel over waardering, of niet, heb ik hem voorgelegd en morgen gaat hij het op 
school bespreken. Om tien uur morgenochtend gaan we bij hem langs en zien we verder. 
Alle gekochte scharen en schetsboeken gaan in elk geval naar Tika die het meeneemt naar de Annapurna 
Primary School. 
 
Vanavond een goed onweer gehad, de taxichauffeur zei het vanmiddag al toen we op visite gingen bij Tika. 
En ik hoopte er op. Het was ongezond bloedheet vandaag, een onweer gaf wellicht wat koeling...en ik ben 
gek op gedonder. Het kan me niet flitsend genoeg. 
Het kaarsje waaide steeds uit, de regen kwam bijna horizontaal tot ver onder mijn afdak en uiteindelijk zat 
ik met kippenvel en doorweekt op het balkonnetje en vond het wel erg koud worden. Het is ook nooit 
goed. 
De straatjes hier zijn nu allemaal veranderd in snelstromende riviertjes, alles stroomt over en de winkeltjes 
in de lagere gedeelten van het stadje zullen wel blank staan. 
Vandaag lazen we in de Kathmandu Post dat de meeste doden in Nepal vallen door onweer. Dat verbaasde 
ons. Als tweede oorzaak vallen de slachtoffers in het verkeer, en dat verbaasde ons niet.    
De stroom is weer uitgevallen en overal hoor je het gebrom van de aggregaten. 
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donderdag  24 juli Nepal 
Vanmorgen weer op tijd opgestaan en even na achten naar de school gelopen. Net zoals gisteren heb ik 
een tekenles gegeven in de groep van de man van het reisbureautje. Om zes uur beginnen de lessen in de 
hoogste groepen. Zes dagen per week, de zaterdag is vrij. Hij heeft een groep van rond de 20 jaar oud en 
meer dan dertig in totaal.  
Gisteren was ik begonnen met de drie bekers, de hilariteit was groot. Eerst een hele grote stilte, allemaal 
grote ogen en ze keken me aan hoe ik het voor elkaar kreeg. Magic... Daarna begonnen ze allemaal te 
klappen!!  Toen ik na een paar minuten de truc uitlegde begonnen ze heel hard te lachen en weer te 
klappen. Daarna deed ik de les met de splitpennen. Ze wilden olifantjes maken of krokodillen. De docent 
wilde dat ik in twee lessen ging leren hoe je moest tekenen. Ik zei dat ik er al veertig jaar over deed en nog 
steeds aan het leren was...  
Het was echt te merken, ondanks dat ze allemaal rond de 20 jaar oud waren, dat ze een enorme 
achterstand hebben op creatief gebied. Ondanks mijn uitleg, het voordoen, het op het bord tekenen van 
de werkwijze, deden een aantal het helemaal verkeerd. Het inzicht ontbrak sommigen volledig. Er was een 
werkboek over Art, maar dat was alleen maar invullen van materiaalsoorten en zo, maar een kleurpotlood 
of een vel tekenpapier kwam praktisch niet bij aan bod. 
 

 
 
Vandaag heb ik met ze de letters van hun naam knippen gedaan. Het is een les voor het basisonderwijs, ik 
heb het met groep 6 gaan. Maar voor deze 20-jarigen was het een hele uitdaging. 
Maar van beide lessen hebben ze wel genoten, blije gezichten en ze probeerden hun best echt wel te 
doen. Ook al ging het ondersteboven of achterstevoren... Er was er maar een die de moed opgaf, en die 
liet ik maar zo in zijn sop gaarkoken. 
Ik had gekleurd papier meegenomen om daar hun werkstuk op te plakken. Op die prachtige velletjes 
waren ze helemaal gek. Ze vroegen of ze een kleurtje mochten meenemen naar huis. En of ik  nog wat 
splitpennen over had. Ik heb alles maar met ze verdeeld, het werd bijna uit mijn handen gerukt. Ook de 
rest, zoals wat scharen en lijmstiften, heb ik in het lokaal achtergelaten. Als kleine kinderen waren ze zo blij 
met de gekleurde velletjes. Ik werd, toen ik de school verliet, uitgezwaaid, bye bye en thank you, sir.  
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Bij beide lessen bleef Yaduh ook in het lokaal, hielp met uitdelen en zei soms wat in het Nepalees tegen de 
groep. Dat was veel leuker en collegialer dan bij de vorige keren, toen iedereen wegliep en mij het maar 
alleen liet uitzoeken. Dat ik zijn aanwezigheid waardeerde heb ik hem meermalen gezegd. 
Met een goed gevoel liep ik naar Global Inn terug. Even later koffie en ontbijt bij Concerto. 
 
Gisteravond, toen we op ons dakterrasje zaten van het restaurantje waar we vaker heen gingen,  kregen 
we de echo-foto gemaild van Joris en Mirella. Een jongetje. Meteen gingen de apps heen en weer met 
felicitaties en flauwe grappen over voetballen en gereedschap. Een meisje was natuurlijk net zo welkom, 
en ook daarover gingen wat grappen over strijkboutjes en stofzuigertjes als cadeautje. 
 

 
 
Onderhand wat er onder ons, op straat een klein jongetje vreselijk te huilen. Een donker getint mannetje 
van de laagste kaste. Blote voeten, vieze plekken en gescheurd shirtje. Iedereen keek er naar en deed 
niets. Sommige mannen keken en lachten. Het gehuil ging door merg en been. Op onze tafel de scan van 
een kind dat meer dan welkom is, en een paar meter van ons af een jochie dat verdoemd is door de 
wereld. Een grotere tegenstelling op hetzelfde moment was niet denkbaar en we waren alle twee van slag. 
Uit een souvenirshop kwamen plots twee vrouwen, namen het jongetje mee naar een winkeltje met 
eetwaren en kochten wat voor hem. De mannen die toekeken begonnen nu ook laatdunkend naar de 
vrouwen te kijken. Ik weet wel dat het geven van eten een oplossing voor een paar uur is, dat je niets 
verandert en dat het probleem blijft....  Zeg maar hoe het anders moet. 
 
Gistermiddag zijn we weer naar het Tibetaans klooster gegaan op de heuveltop. Het is een prachtige 
Gompa met indrukwekkend houtsnijwerk en fantastische muurschilderingen. Rijen gebedsmolens en 
monnikjes die ze rond laten draaien. Er weer geen toerist te zien. 
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We gingen terugkopen via de oude stad richting Lake Side. Straatjes en pleintjes waar blijkbaar toeristen 
onbekend zijn. Veel groeten en vragen waar we vandaan komen. 
Onderweg weer dingen gezien, waar wij vraagtekens bij zetten. Een kar met een koe er op, helaas 
genetisch mismaakt. Daardoor meteen een heilige bezienswaardigheid, versierd met een soort 
kerstslingers en plastic bloemen en een omgeven met dikke  wolken wierook. En Nepalese muziek uit grote 
geluidsboxen. 
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Iedereen er omheen, de koe aanraken, gebeden opzeggen en daarbij veel keer een soort kruistekens 
maken. In opperste aanbidding.  
Net zoals bij het gouden beeld van het kalf bij de Hindi-tempel. In vervoering waren de mensen, 
verfpoeder en bloemetjes en rijst smeren en het beeld kussen. 
 

 
 
Geloof en godsdienst, je kunt er van alles van vinden. Maar de zinloosheid van wat wij zagen...  Het verhaal 
van het gouden kalf, dat hebben we vaker gehoord. Geloof of bijgeloof, waar ligt de grens? 
 
Morgenochtend nemen we de bus van half acht naar Kathmandu. Hier in Pokhara hebben we niets meer te 
zoeken, alles is bekeken en gedaan en dat meerdere keren. Maar toch gaan we met weemoed weg. Het 
was een goede tijd hier, deze voorbije weken. We zien wel wanneer we weer teruggaan naar Nepal, maar 
dat zal wel jaren gaan duren. 
 
vrijdag 25 juli Nepal 
Het is nu half negen 's avonds, in het centrum van druk en donker Kathmandu. De stroom is weer eens 
uitgevallen en het regent flink. Koelt heerlijk af! Mensen lopen met zaklantaarns, er branden hier en daar 
kaarsjes en de aggregaten loeien flink, want op  sommige plekken voorzien de winkeltjes en restaurantjes 
zich op deze manier van hun eigen noodstroom. 
Ik zit nu in het licht van mijn iPad te typen, in het donker op de vierde verdieping van Tibet Guest House, 
onder een afdakje.  
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Vanmorgen om kwart voor zeven thee gedronken bij Shekhar en zijn vrouw. We gingen vertrekken uit 
Pokhara en Global Inn en zouden de bus nemen van half acht naar Kathmandu.  
Onverwacht kwam Shekhar met twee Tibetaanse sjaals aan en knoopte die om onze nek. Daarna een lange 
en stevige omhelzing. We moesten er allemaal om huilen. Het afscheid was emotioneler dan we hadden 
gedacht. 
 
De bus heeft er twee uur langer over gedaan dan de zes uur die er normaal voor gerekend wordt. Er waren 
veel ongelukken onderweg, we hebben een aantal vrachtwagens behoorlijk in de kreukels zien liggen. Dat 
zijn van die Indiase vrachtauto's, die helemaal  versierd zijn met schilderingen, plastic bloemen en 
kitscherige afbeeldingen van goden vol glitters. We hadden deze keer een goede chauffeur, die redelijk 
normaal reed. Op deze weg van Pokhara naar Kathmandu wordt roekeloos gereden, in totaal 
onoverzichtelijke bochten luid toeterend gaan inhalen en dan hopen dat er geen tegenligger komt.... Maar 
iedereen haalt in en toetert luid... Dus ook die tegenliggers. 
Langs die naar roet en rook dampende highway zijn honderden kleine winkeltjes. Achter het krot, want 
meer is het huisje echt niet, het ravijn waar de kolkende rivier doorheen bruist en meteen voor de deur het 
voorbijrazend verkeer. Een plek om te stoppen er niet, dus hoe die mensen ooit iets verkopen, is een 
raadsel. Een soort niemandsland waar geen voorbijganger ooit stopt. Alles wat je koopt is over datum, 
maar dat kan ook niet anders. 
 
Om de haverklap zie je gigantische bergen vuilnis liggen, die als glijdende stroom rotzooi stinkend de 
hellingen afglijdt, de rivier in. Het probleem wordt letterlijk over de rand gekieperd. Begrijpelijk, want wat 
moet je er mee? De mensen zelf houden alles heel erg goed schoon, ze zijn de hele dag bezig met de was, 
de afwas, hun eigen lijf schoonhouden, hun kleding en haren wassen en onophoudelijk hun huisjes 
bezemen. Alles wordt de deur uitgeveegd en als het op straat ligt, dan houdt het op. 
Afvalbergen plastic flessen, papier, glas, flessen, afgedankte kleding en kapotte schoenen en alle soorten 
verpakkingen.  
Na aankomst bij het busstation in Kathmandu hebben we een taxi aangehouden naar Thamel. Het verkeer 
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zat potdicht, iedereen reed links en rechts en tegengesteld. Allemaal luid toeterend natuurlijk. Wat een 
chaotische taferelen. 
Vanavond bij Mitho gegeten, de eigenaar kwam meteen vertellen dat hij zo blij was met de foto's en hij 
gaat er een paar ophangen in zijn eettentje. Die cd met foto's' van de afgelopen zeven jaar, waaronder de 
momo-cursus van Moniek en Rikke, had ik drie weken geleden aan hem gegeven. 
Moniek heeft er meteen een nieuwe facebook-friend bij. 
 
zaterdag 26 juli. 
Vanmorgen bij het ontbijt in het binnentuintje met de Tibetaanse muurschildering, zag Moniek hoe haar 
nieuwe facebookfriend Mitho haar ge-liked heeft. Bovendien vindt hij alles nu leuk, Rikke haar volleybal, 
Texel, mijn expositie en alles waar hij geen idee van heeft.  
Komt ook omdat wij, toen we bij Tika op bezoek waren, zij vroeg hoe Nederland er uit zag. We lieten wat 
foto's zien. De Slufter op Texel, de vuurtoren van Egmond en de molen bij de kippenschuur. Nog nooit 
gezien dat er iemand werkelijk niets van snapt. De beelden kwamen echt op geen enkele manier binnen. 
Deed me denken aan de eerste keer dat we naar Nepal en Tibet gingen. Thuis had ik een foto's van de 
Stupa in Kathmandu en de Potala in Lhasa. Dat ik zoiets indrukwekkends werkelijk zou gaan zien. 
En opeens sta je er. 
Zoiets is misschien ook het geval met het laten zien van zee en strand, hier vanuit Nepal. Het is een 
onbegrijpelijke wereld.  Onvergelijkbaar vooral. 
Opmerkelijk dus dat Mitho volleybal op De Dam en een molen Texel gaat " liken" op zijn facebook... 
Na " a simple breakfast " zijn we naar Durbar Square gelopen. Via een steegje zijn we weer naar binnen 
geglipt, scheelt 7,50 euro de man.  
 

 
 
Onderweg kwamen we weer langs hotel Harati, een toenmalig schitterend hotel met een prachtige tuin. 
Zeven jaar geleden hebben we daar gelogeerd. Die groene oase van rust was eigendom van de broer die 
het hotel runde. Na ruzie tussen die twee is er tussen de tuin en het hotel een hoge muur gebouwd. De 
tuin ligt nu vol met puin en vuilnis, het hotel is aan het vervallen en bijna failliet.. 
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Op Durbar Square hebben we weer wat tempels bezocht. De vorige keer hebben we, totaal onverwacht, 
met een paar journalisten, op het binnenpleintje de levende godin Kumari, mogen begroeten. Achteraf 
bleek dat een uniek moment geweest te zijn. Als we vertellen dat we Kumari en de Dalai Lama in levende 
lijve hebben gezien, is iedereen, begrijpelijk en terecht, onder de indruk.  
Op Durbar Square hebben we tussen al die Middeleeuwse tempels weer de meest absurde vereringen 
gezien. Aanbidden van de meest afzichtelijke beelden en in volle vervoering een gouden kalf kussen. Niet 
dat we op de mensen en hun cultuur neerkijken, beslist niet. Daar gaat het niet om, maar als ik zelf even 
terug ga in mijn eigen tijd en wat herinneringen ophaal aan een jeugd met de keuze tussen hel, vagevuur 
of het hemelse rijk.....Biechten over dingen die je ter plekke verzon, je schuldig voelen als je per ongeluk 
water had gedronken tijdens het tandenpoetsen, terwijl je nog ter communie moest. De St.Blasius-zegen, 
met de twee samengebonden kaarsen tegen je keel als bescherming tegen keelziekten... ik weet het nog 
goed. Hoeveel verschil zit er tussen dat laatstgenoemde achterhaald gebruik destijds en het kussen van 
een plakkerig blok hout hier in Kathmandu?  Is het mijn eigen verstrijken van de tijd, is het zich uitbreidend 
inzicht, is het onze westerse voortschrijdende ontwikkeling? Of is het een onbegrepen verschil in cultuur 
en is het dus iets wat ik werkelijk niet goed begrijp? 
Gelukkig werd er ook eten gegeven aan de allerarmsten, die onderste kaste waar iedereen op neerkijkt. 
Dat is in onze ogen het geloof een menselijke vorm geven.  
 

 
 
Toen we stonden te kijken hoe het eten klaargemaakt werd en wij belangstellend vroegen wat er allemaal 
gekookt werd, kregen wij ook ruimhartig iets opgeschept. Er werd van alles op een bordje gedaan, ondanks 
dat we nee zeiden en nee schudden.  
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We zagen er niet uit als uit de onderste kaste, het was echt heel goed bedoeld. Wij waardeerden het ten 
zeerste, maar nadat de  aandacht weer naar het uitdelen naar de allerarmsten, hebben we iemand 
hartelijk bedankt en het eten met een groot schuldgevoel laten liggen.  
Moniek ging eerder terug naar het Tibet Guest House om te gaan slapen, ik ging de straatjes door om te 
fotograferen. Dat vind ik altijd wel leuk, ik heb in mijn eentje de tijd om foto's te maken en hier en daar 
een praatje te maken. Een portret, een koeienkop vol vliegen, de tempeltjes en de winkeltjes. 
Onderweg een kop koffie gedronken. Daar kwam dezelfde Tibetaan tegen die ik twee jaar geleden 
ontmoet heb. Ik herinnerde in het begin die ontmoeting nog vaag, maar hij wist alles nog. Dat ik de Dalai 
Lama in het echt gezien had, dat we voor de klas hebben gestaan, dat we drie kids hadden, you are artist, 
yes? en dat we begaan zijn met Tibet. Hij had weer de vreselijke verhalen van de Chinese invasie in Tibet 
en wat zijn familie daar is overkomen. Of ik hem kon helpen, dat weet ik nog van twee jaar geleden. Nu 
heb ik hem wat geld gegeven en een flesje frisdrank voor hem gekocht. Ik werd omarmd, mijn handen 
werden gezoend en kreeg een blauwe sjaal om. Een minstens tien keer in het Tibetaans gezegend. En 
meteen de hele familie er bij. Iedereen peace and happiness. Het hele gesprek is oprecht ...of totale 
poppenkast. Het zal er wel ergens tussenin zitten. Ik ga maar uit van zijn eerlijkheid, maar dat ik wellicht 
belazerd wordt... ach, is ook goed. Van sommige dingen hoef ik niet te weten hoe het zit en laat ik het 
probleem van belazeren ook bij die ander liggen. 
 
zondag 27 juli. 
Vandaag zijn we naar het koninklijk paleis geweest, maar dat is nu een museum, Een lelijk protserig 
gebouw vol pracht en praal maar vooral prullaria. Opgezette tijgers op hun achterpoten, zelf omgelegd 
door de koning himself. Afgehakte olifantspoten die nu dienst doen als wijnkoelers. Een potsierlijke troon 
voor twee personen. Lelijke meubelen en allerlei vergeelde foto's van staatshoofden die er ooit op 
statiebezoek waren geweest. Ook Juliana en Bernard zaten er tussen. Heel veel opschepperige schilderijen 
van hun eigen statieportretten, waarbij de gemeenschappelijke sterfdatum in 2001 natuurlijk wel 
opvallend was. 
In 2001 namelijk heeft een prins van de koninklijke familie in een dronken bui zijn hele familie en meteen 
wat anderen er bij, doodgeschoten in de eetzaal. De reden is tot vandaag aan toe niet duidelijk, Men denkt 
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dat het iets te maken had met de keuze van zijn verkering, waar de familie niet mee eens was. Na zijn 
bloederige massamoord schoot hij zichzelf door het hoofd.  
 

 
 

 
Zijn broer was toevallig in Pokhara en ontsnapte dus aan deze macabere dodendans en werd ongevraagd 
de nieuwe koning. Maar hij schafte alles af wat maar democratisch leek en begon een schrikbewind ter eer 
en glorie van zijn eigen heilige zelf. In 2008 werd hij door een staatsgreep van de troon gezet door de 
maoïsten die de macht overnamen Maar ook die startten zelf tot enkele jaren terug een eigen 
schrikbewind. Nu zitten ze sinds een paar jaar in de regering en zijn ze wat gematigder. 
Toen we vier jaar geleden in Nepal waren, bleek hoe de maoïsten door het zaaien van angst de touwtjes in 
handen wilden krijgen. Er werd bij voorbeeld plotseling afgekondigd dat binnen een paar uur iedereen zijn 
winkeltjes of restaurantjes moest sluiten. Er gingen knokploegen met knuppels door de straten om te 
kijken of het bevel werd opgevolgd. Zo niet, dan werd het interieur kort en klein geslagen.  
Ook wij kregen er destijds mee te maken. Toen we op de school aan het werk waren, werd de principal 
gebeld door de maoïsten die zeiden dat ze wisten dat er twee buitenlanders op de school waren. De school 
moest onmiddellijk gesloten worden. Maar de principal liet zich niet meteen overdonderen en ze dat ze 
dat niet wilde en legde de hoorn op de haak. Maar na een uur werd ze opnieuw gebeld en werd er gezegd 
dat er maoïsten naar de school zouden komen. De dreiging was nu wel erg dicht bij gekomen. Onmiddellijk 
moesten wij de school verlaten en werden ook de kinderen allemaal naar huis gestuurd en de school ging 
dicht. 
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 Dat was best wel even angstig dat we overhaast onze spullen moesten pakken en snel het schooltje 
moesten verlaten. Ook alle andere leerkrachten gingen weg en de poort ging op slot. 
De volgende dag gingen we, wat onzeker en aarzelend, toch weer naar school, maar toen deed iedereen of 
er niets gebeurd was. Dat deden wij ook maar. 
 
Tijdens de route door het paleis kom je inde tuin waar de eetzaal stond, waar de moorden gepleegd 
waren. die eetzaal hebben ze na de schietpartij afgebroken. Alsof je met afbreken, behalve sporen, ook 
herinneringen kunt wissen. Die fout zie je wel vaker in de geschiedenis voorbij komen. 
In een muur zie je nog de kogelgaten zitten. En er is nog een afgetakeld en wegroestend speeltuintje waar 
de kleinkinderen van de koning en koning speelden. 
 
Na het paleisbezoek zijn we weer naar de Garden of Dreams gegaan, een oase van rust midden in 
Kathmandu. Groen en wit zijn de opvallendste tinten. Een tuin met groene grasveldjes en witte 
bouwwerken. Ooit gesticht door een rijke Nepalees. Vroeger was het tien keer zo groot, maar de stad 
heeft het overgrote deel opgeslokt. Wat er nog van over is, is de moeite van het bezoek meer dan waard. 
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Vanavond bij Mitho gegeten, met een aardige vrouw uit Toulouse, die we gisteren ontmoetten. Toen we 
weggingen was het een omarmend afscheid met de eigenaar van het restaurantje. 
 
Vanmiddag zijn we ook nog naar de andere kant van Kathmandu gegaan, Daar is een galerie voor moderne 
kunst, omringd door sjieke terrasjes, designwinkeltjes en alles high-society. In de Siddhartha Art Gallery 
waren we twee jaar geleden al een keer geweest. Er hangen daar kunstwerken aan de muur, die in 
westerse galeries ook te zien zijn, wat onderwerp en techniek zijn. In de galeries hier in Nepal zie je toch 
steeds landschapjes van besneeuwde bergtoppen en landelijke dorpjes met boerderijtjes. 
 

 
 
Bij de Siddhartha Art Gallery  heb ik twee etsen achtergelaten. De twee mensen die er waren heb ik wel 
wat overvallen met mijn aanbod omdat zij de eigenaar niet waren, maar na wat onderhandelen namen ze 
de etsen aan. Bij een eerste tentoonstelling met meerdere kunstenaars zouden ze mijn etsen ook 
ophangen. Dus ooit meedoen met een groepstentoonstelling in Kathmandu. Klinkt best aardig, maar is 
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toch minder dan het lijkt. Ook kreeg ik vorige week een mail dat binnenkort mijn gedichtenbundel in het 
Engels vertaald wordt. Dan is het te koop in Groot-Brittannië, Canada en Amerika. Maar hoe die gedichten 
gaan vertalen is me werkelijk een raadsel. En wie koopt dat in godsnaam? Elke uitgave van de uitgeverij 
wordt vertaald, gratis. Blijkbaar raken ze het aan de straatstenen niet kwijt. Als je dat er niet bij zegt, klinkt 
het allemaal wel interessant, maar het is gebakken flauwekul. Net zoals dat je etsen in Kathmandu hangen. 
Leuk, maar ook niet meer dan dat. 
Morgen is het maandag en gaan we naar Pashupathinath, het is elke maandag Hindi-festival, dus ook daar.  
Bij Pashupathinath is de verbrandingsplaats, waar de Hindi hun lijken een ander leven geven. Vanaf de 
rivier kun je alle rituelen bekijken. 
 

 
 
Maandag 28 juli. 
Met een taxi zijn we naar Pashupatinath gegaan. Inderdaad was er een groot Hindi-feest. Kraampjes met 
verfstoffen, duizenden armbandjes en andere verkoopwaar. Muziek, wierook en mensen die verkleed 
waren als aap. die werden gefotografeerd en aanbeden. Op het pad tussen de tempels zaten mensen op 
de grond te bedelen Ze hadden allemaal hun eigen gebrek, iedereen had een persoonlijke handicap. Blind, 
geen hand meer, geen voet, gen been, geen armen, geen benen, brandwonden, vergroeiingen en 
verminkingen.  
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Een uitstalling van mismaaktheden op een lange rij. Het ergste was we zagen was een schoof hoofd met 
een klomp vlees eronder in een stoeltje. Dat was alles wat er was. Die had ook wel het meeste bekijks van 
de pelgrimgangers.  
 
We zijn al snel weggegaan van het festival en zijn door drukke, hete en stoffige straten gelopen naar  
Bouddhanath, de grote Stupa. Het stof knarste tussen onze tanden en onze longen zaten vol 
uitlaatdampen. Het verkeer is opvallend drukker, viezer en lawaaieriger geworden, vinden we.  
Via een bekend tussengangetje hebben we de entreeprijs weer weten te ontlopen. Op het dakterras cola 
gedronken met uitzicht op de Stupa.  
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Het was opvallend rustig vandaag, weinig toeristen, maar ook weinig Tibetanen. 
Na een rondje rond de Stupa zijn we teruggegaan naar Tibet Guest House, hebben bij Mitho nog wat 
gegeten. Daarna hebben we onze rugzakken opgehaald en door een drukke avondspits naar het vliegveld 
gegaan. 
Dag Nepal. We gaan ooit weer terug, maar wanneer, dat zien we wel.  
Het was weer een mooie tijd, indrukwekkend en inspannend.  
Maar vooral ook met veel plezier en vriendschap. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 


