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Tax
irit Ik voel de warmte als een deken 

over mij heen vallen als ik over de 
ijzeren trap, die het vliegtuig met de 
grond verbindt, naar beneden loop. 
Na een reis van vijftien uur, en het 
doorkruizen van meerdere tijdzones, 
voel ik de spanning door mijn hele lijf 
gieren. Ik ben weer in Nepal.

Een uurtje later, wanneer mijn 
moeder, Willy, en ik met het karretje 
met onze bagage de luchthaven 
Tribhuvan uitlopen, zie ik aan de 
overkant van de straat wel honderd 
mensen achter dranghekken staan. 
Ze halen iemand op of ze brengen 
net gearriveerde toeristen met een 
taxi naar Thamel, de toeristische 
wijk. Na de lange vlucht wil ik 
eigenlijk nog maar één ding, en dat 
is onder een douche stappen om 
het vuil van de reis van mijn lichaam 
te spoelen. Als het goed is, staat 
er tussen deze mensen iemand 
die ons op komt halen. Zoekende 
in de menigte zie ik een man met 
een papiertje met daarop onze 
achternaam in zijn handen. Ik loop 
op hem af, het karretje moeizaam 
voortduwend. Waarom gaan de 
wielen van een kar, waar ook ter 
wereld, altijd die kant op waar jij 
hem niet heen duwt?    
                                                  
“Namasté. How was your flight?”, 
vraagt hij ons en wijst in de richting 
van een auto op de parkeerplaats. 
We volgen hem naar de kleine, witte 
Suzuki, die hier als taxi`s gebruikt 
worden. Ik weet nog goed hoe de 
vorige keer dat ik in Nepal aankwam 
mijn rugzak de gehele bagageruimte 
vulde. En ik vraag mij af hoe er 
twee tassen in de taxi gaan passen. 
Met een beetje passen en meten 
krijgen we alles in de taxi en gaan 
onderweg naar ons hotel in Thamel.

Mijn eerste taxiritje van de 
luchthaven naar de stad vergeet 

ik nooit meer. Vanachter het 
taxiraampje trok de chaotische 
stad aan mij voorbij. Ik belandde 
middenin de drukke avondspits. 
Onder de automobilisten werd veel 
getoeterd. Het leek wel of dit een 
nationale sport was. Brommers 
scheurden tussen de auto`s door 
en toen de taxi stopte voor een rood 
stoplicht kwam er een brommer 
naast de taxi tot stilstand. Er zaten 
twee mannen op, wat hier niet 
ongebruikelijk is, maar die levende 
geit tussen hen in was toch wel 
een bijzondere gewaarwording. De 
feestdag Dashain kwam eraan en ik 
wist zeker dat deze geit geofferd zou 
gaan worden. 

Ik zie hoe de rook boven de 
tempeldaken uit komt en realiseer 
me dat dit Pashupatinath is. De rook 
is afkomstig van ghat crematies. 
Aan de rand van het bosje, voor het 
tempelcomplex, lopen goudgele 
bavianen. Een groep apen zit elkaar 
te vlooien bovenop een golfplaten 
dak van een vervallen schuurtje. 
Het lijkt wel of ze even de tijd 
nemen om met elkaar de dag door 
te nemen. Een moederaap rent 
achter haar jong aan die, nadat 

Een groep apen zit 
elkaar te vlooien 
bovenop een golfplaten 
dak van een vervallen 
schuurtje. Het lijkt 
wel of ze even de tijd 
nemen om met elkaar de 
dag door te nemen. 
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Taxirit
hij was ingehaald, weer veilig op 
zijn moeders rug hangt, zijn armen 
stevig om haar heen geklemd.

De taxi komt tot stilstand, het verkeer 
staat helemaal vast. Dat vinden wij 
niet erg, want nu kunnen wij alles 
wat om ons heen gebeurt rustig 
bekijken. Een kleurrijk geklede 
vrouw zit op haar hurken voor 
een waterkraan de afwas te doen. 
De vele kleine eetstalletjes langs 
de kant van de weg voorzien in 
het avondeten. De stoom stijgt 
omhoog uit de pannen, die op een 
geïmproviseerd gasfornuis staan 
dat is aangesloten op een grote 
blauwe gastank. Om het stalletje 
heen lopen wat kippen. Willy draait 
het raampje open. Exotische geuren 
van kruidige linzen en curry`s 
komen ons tegemoet, maar ook 
de verstikkende warmte en het 
opwaaiende stof. Snel draait ze het 
raampje dicht waardoor de warmte 
meteen buitengesloten wordt en de 
verkeersgeluiden vervagen. 
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Tax
irit een pleintje. Een Nepalese vrouw, 

gehuld in een donkerrode sari 
afgezet met gouden pailletten, staat 
voor de ingang van de tempel. In 
haar handen heeft zij een offerschaal 
met brandende lampjes, afrikaantjes 
en rijst waarmee ze de goden van 
de tempel eert. De drukte van de 
mensen en het verkeer om haar 
heen krijgt zij niet mee. In haar 
gedachte is zij alleen met haar god.
                                                                    
“We are almost there”, zegt de 
chauffeur tegen ons. “We just have 
to cross this intersection.” In het 
midden van het kruispunt staat 
een politieagent op een verhoging 
het verkeer te regelen. Hij gebruikt 
hiervoor vooral zijn handen om naar 
de automobilisten te gebaren. Om 
dit alles nog meer kracht bij te zetten, 
blaast hij hard op een fluitje. De taxi 
slaat linksaf, Thamel in. En als we 
bijna aan het einde van de straat zijn, 
stopt hij. We stappen uit de taxi. Het 
voelt voor mij als thuiskomen en heel 
speciaal dat ik Nepal ben, samen 
met mijn moeder.

Langzaam komt de taxi weer in 
beweging. Verderop, vlak langs 
de straat, spelen kinderen op hun 
hurken met takjes en steentjes. Ze 
schijnen de voorbijrazende auto`s 
niet op te merken. Schuin achter 
hen ligt een lome hond. Zijn kop 
vertoont sporen van schurft. Hoe 
beter ik kijk, hoe meer honden ik zie 
liggen. Allemaal zien ze er mager 
en verwaarloosd uit. Vanaf de kop 
tot aan de staart kan ik de zichtbaar 
geworden ribben tellen.
                                                                     
We worden door de auto geschud 
wanneer de chauffeur opeens het 
stuur een stevige ruk naar links 
geeft en ik recht in de koplampen 
van een tegemoetkomende auto 
kijk. Net als ik met klamme handen 
denk ‘dit gaat gruwelijk mis’ geeft de 
chauffeur een ruk naar rechts, zodat 
we weer op de goede weghelft 
terecht komen. Beduusd kijk ik 
door de achterruit van de taxi en 
zie waarvoor we moesten uitwijken. 
Er ligt een grote koe, midden op de 
straat, rustig haar eten te herkauwen. 
De koe wordt hier gezien als een 
heilig dier. Zonder alles wat de 
koe de mensen biedt, zouden ze 
geen bestaansrecht hebben gehad 
en had het hindoeïsme zich niet 
kunnen verspreiden. Veel hindoes 
zien een vrouw of moederfiguur in 
de tekening van de kop van de koe. 
Ze zien de koe 
dan ook als de 
moeder der 
schepsels. Dus 
wagen ze liever 
hun eigen leven 
dan die van de 
koe. 
                                                                  
We slaan van 
de hoofdweg 
af en ik zie 
een prachtige 
tempel op 
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Dashain
Dashain, is een belangrijke nationale feestdag. Alle mensen, vooral de 
Newari, gaan terug naar huis om dit feest samen met hun familie en 
dorpsgenoten te vieren. Het begint met Sukla Paksha, de heldere maan 
in de maand Ashvin (september/oktober) en eindigt op Purnima, volle 
maan. Met dit feest herdenken ze de overwinning van de godin Durga 
op de buffeldemoon Mahisasura, symbool van het kwade. De eerste 
negen dagen symboliseert de strijd tussen de godin en de demoon en 
op de tiende dag versloeg Durga hem. 

Tijdens dit, in totaal vijftien dagen durende feest, zijn er veel vliegers 
in de lucht. Deze laten ze vanaf de platte daken van de huizen op. 
De vlieger wordt beschouwd als een manier om de goden eraan te 
herinneren geen regen meer te sturen. Oudere leden van de familie 
brengen hun tijd kaartend door. Door de gemeenschap wordt voor 
de kinderen een bamboeschommel, een ping, gemaakt. Overal op 
pleintjes en grasveldjes zie je kinderen dan ook schommelen.

Op de eerste dag, Ghatasthapana Dashain, zetten ze een kalasha, een 
kruik, in een gewijde kamer van hun huis. In de kruik zijn gerstzaden 
geplant. Aan het einde van het festival krijgen kinderen deze gerst, 
jamara genaamd, in hun haar gestoken. Elke ochtend en avond wordt 
er heilig water in de kalasha gegoten. Dit ritueel vindt plaats tot de 
zevende dag. 

De zevende dag, Fulpati, worden er bloemoffers aan de godin Durga 
gegeven. In de nacht voorafgaande aan de achtste dag, Maha Asthami, 
worden buffels, geiten, duiven en eenden geëerd. Dit wordt ook wel de 
zwarte nacht, Kal Ratri, genoemd. Overdag wordt Durga`s meest felle 
manifestatie, de bloeddorstige Kali, tevredengesteld door in tempels 
door het hele land mannelijke dieren te offeren. Het vlees nemen ze 
mee naar huis voor een speciaal familiediner.

Mahanavami, de negende dag, staat bekend als de dag dat op 
demonen wordt gejaagd. Op deze dag zegenen ze hun voertuigen met 
het bloed van de geofferde dieren om ongevallen in het komende jaar 
te voorkomen. De Taleju tempel op Durbar Square in Kathmandu opent 
alleen op deze dag in het jaar voor duizenden gelovigen haar deuren. 

De vrouwen maken op de tiende dag, Bijaya Dashami, een mengsel 
van rijst, yoghurt en rood tikkapoeder. Het oudste lid van de familie 
zegent met deze tikka en de gerst uit de kruik de jongere familieleden 
om hen zo overvloed voor de komende jaren te geven. De kleur rood 
staat symbool voor het bloed wat de familie met elkaar verbindt. 
Tijdens deze zegening geven ze elkaar kleine biljetten geld. Dit gebeurt 
ook in de volgende vijf dagen waarin familieleden elkaar bezoeken 
en zegenen. Dit ritueel staat symbool voor de vernieuwing van de 
onderlinge banden.
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Bo
edd

ha Boeddha wordt in de zesde eeuw voor Christus geboren als prins 
Siddhartha Gautama. Hij wordt geboren in Lumbini, Nepal, tijdens 
de volle maan. Zijn vader is de koning van een klein rijk aan de voet 
van de Himalaya. Siddhartha wordt beschermd opgevoed in de 
gouden kooi van het paleisleven. Zijn vader verbiedt hem zich onder 
het `gewone` volk te begeven. Maar het luxeleven begint Siddhartha 
te vervelen. Buiten de paleismuren ontdekt hij het echte leven. Hij ziet 
verdriet, ziekte en dood en is geschokt. Hij ziet ook een asceet die in 
alle sereniteit op zoek is naar de waarheid. Vanaf dat moment weet 
Siddhartha wat zijn doel in het leven is en gaat hij op zoek naar de 
waarheid, die een einde kan maken aan al het lijden. Hij laat al zijn 
bezittingen achter en neemt afscheid van zijn vrouw en kind, nadat hij 
hen heeft beloofd terug te keren als hij zijn doel heeft bereikt en trekt, 
in vodden gehuld, de wereld in. Al bedelend sluit Siddhartha zich aan 
bij rondtrekkende gemeenschappen van asceten waarmee India in die 
tijd wordt overspoeld. Hij ontdekt de waarde van mediteren en wordt al 
snel gezien als een spiritueel talent. Het leven als de asceet Gautama 
bevredigt hem niet, omdat het niet leidt tot de inzichten waarnaar hij 
op zoek is. Hij besluit zijn eigen weg te gaan. Samen met een groep 
volgelingen volgt hij het pad van zelfkwelling en ontbering. Dit brengt 
hem ook niet verder. Hij besluit weer te gaan eten, omdat hij ervan 
overtuigd is dat, om verlichting te bereiken, lichaam en geest in balans 
moeten zijn. Hij gaat alleen verder op pad.

Bij een riviertje, aan de voet van een vijgenboom, gaat Siddhartha zitten, 
sluit zijn ogen en begint te mediteren. In een lange meditatie komt hij al zijn 
innerlijke demonen tegen. Hij wordt uitgedaagd om langs alle facetten 
van zijn vorige levens te gaan om te bewijzen dat hij altijd deugdzaam 
en zuiver heeft geleefd en weerstand kan bieden aan gevoelens 
van lust en verlangen. Hij doorgrond hoe de cyclus van geboorte in 
elkaar steekt en door zijn spirituele kracht is hij in staat om de wortels 
die deze cyclus in stand houden, begeerte, haat en onwetendheid, in 
zichzelf te vernietigen. ‘s Ochtends, na een volle maan, weet hij dat hij 
zijn doel heeft bereikt. Hij is de Boeddha, `de ontwaakte’, geworden.                                                                                                                                        
                                                                                                                                                                 
Na zijn verlichting blijft Boeddha nog zeven weken op dezelfde plek. 
Hij heeft de waarheid ontdekt, en nu? Dan heeft hij in zijn meditatie 
een ontmoeting met Brahma, de hoogste van de hemelse goden. Deze 
vraagt hem om zijn leer te verspreiden en zo de mensheid te helpen. 
Ontroerd door het lijden van de mensheid stemt de Boeddha toe. Hij 
zoekt zijn vroegere volgelingen en inspireert hen om hem te helpen. Zo 
zet de Boeddha het symbolische wiel van dharma, zijn leer, in beweging. 
De leer, die alle levende wezens van het lijden moet bevrijden.

De Boeddha is 35 jaar als hij zijn verlichting bereikt. De rest van zijn 
leven brengt hij door met het prediken van zijn leer. Velen bekeren zich 
en er ontstaat een sangha, een gemeenschap van gelovigen, die zijn 
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Boeddha

leer beoefenen. In zijn dharma bestaat geen onderscheid in status, 
iedereen is gelijk. De Boeddha komt zijn belofte aan vrouw en kind 
na en keert terug naar zijn familie. Op tachtigjarige leeftijd sterft de 
Boeddha tijdens volle maan aan een voedselvergiftiging. Als hij voelt 
dat zijn einde nadert, roept hij zijn naaste leerlingen om zich heen 
en geeft hen de laatste aanwijzingen over zijn leer en kloosterregels. 
Zijn laatste woorden zijn: `alle dingen zijn vergankelijk. Streef 
onophoudelijk!`

Vlak na de dood van de Boeddha komen zijn leerlingen bij elkaar om zijn 
leer te ordenen: het eerste boeddhistische concilie. De leerstellingen 
worden genoemd, herhaald en van buiten geleerd. Al in de eerste 
eeuw na zijn dood ontstaan de eerste verschillen tussen opvatting 
en interpretatie en een tweede concilie volgt. Er ontstaan twee 
stromingen: het theravada, ̀ het kleine voertuig`, dat de oorspronkelijke 
leer van Boeddha behelst en het mahayana, `het grote voertuig`, een 
liberale stroming die beweert dat verlichting voor iedereen bereikbaar 
is, en niet alleen voor monniken, omdat verlichting van oorsprong in 
ieder mens aanwezig is. In de zevende eeuw bereikte het boeddhisme 
Tibet, waar het eigen vormen aanneemt: het Tibetaans boeddhisme, 
ook vajrayana, `het diamanten voertuig` genoemd. Het doel van het 
vajrayana is het bereiken van boeddhaschap om andere wezens de 
weg naar verlichting te wijzen. 
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* Alle Tibetaanse personen in het boek hebben uit veiligheidsredenen een 
andere naam gekregen.

* Meer informatie over over het vrijwilligerswerk kun je vinden op www.
sites.google.com/site/crossbordersnederlanden. Informatie over Stichting 
Veldwerk kun je vinden op www.stichtingveldwerk.nl.  
                                                                                                                                                      
                                                                                                                                         
* Bekijk op www.dambar-silver.com welke prachtige handgemaakte zilveren 
sieraden Dambar nog meer maakt. Wil je weten wanneer Dambar naar 
Nederland komt en waar kijk dan op www.mariekevandenbrink.nl
                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      
* Stof voor een kurtha die ik gekocht heb in Nepal was de inspiratie voor de 
achtergrond van de uitlegkaders in het boek.
                                                                                                                                                      
                                                                                                                                          
* Wil je meer reisverhalen lezen over Nepal en Tibet of weten waar mijn foto – 
expositie te zien is ga dan naar de website www.mariekevandenbrink.nl.                                                                                                                                             





In ‘Nepal & Tibet, goden en devotie’ 
beschrijft Marieke van den Brink 
(1975) hoe de mensen hun geloof 
in het dagelijkse leven hebben 
verweven. Van godenwereld tot aan 
alle bijbehorende rituelen. Beleef 
haar reis met haar mee langs dorpen, 
steden en kloosters. Van Kathmandu 
en zijn vallei tot aan Rongphu, 
het hoogstgelegen klooster ter 
wereld, in Tibet. Reisverhalen 
met aandacht voor geschiedenis, 
maatschappelijke onderwerpen en 
bijzondere ontmoetingen met de 
lokale bevolking.
                                                                                                                                                        
Met een deel van de opbrengst 
van dit boek steun je Stichting 
Veldwerk in het Dhading district 
in Nepal. Hiermee realiseren zij 
betere leefomstandigheden voor de 
kansarme vrouwen uit deze dorpen. 
Een vaktraining is een belangrijk 
onderdeel van het bieden van 
zelfstandigheid. Zo kunnen zij een 
onafhankelijk bestaan voor zichzelf 
opbouwen en voor hun kinderen 
zorgen.
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