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"Differences of habit and language are nothing at all if our aims are identical and our hearts are open."  
J.K. Rowling, Harry Potter and the Goblet of Fire (2005) 
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Interlude#01 

jeugd is de kracht van graffiti 

soms expressief en dynamisch soms 

primitief altijd vernieuwend 

 

jeugd is het verweerde 

gezicht van een lentebriesje 

een reis zonder rotonde 

  



 
Confucius Tempel Beijing 

het inktmeer 
(bij wijze van inleiding) 
 
tijdens het lezen van deze column kunt u luisteren naar: Reina del Cid and Toni - Luckiest Man (a Wood Brothers cover) 
 

‘een kind kan haar kennen, maar een volwassene haar nog niet in de praktijk brengen’ 
Jōshū Jūshin) (778–897) 

 
Op een van de binnenplaatsen van de Confucius tempel in Beijing treffen we een kleine bron, half 
afgesloten door een rotsblok met daar onder een ijzeren rooster. Volgens het bordje ernaast is de 
naam van deze bron ‘het inktmeer’ en is het een vers water bron. Een ontwikkeld mens die een kopje 
water uit de bron drinkt, zou een excellent schrijver en kalligraaf worden, wie met het water uit de bron 
zijn inkt maakt, zou een fantastisch handschrift ontwikkelen. 
 
Op de kinderkermis in het stadspark van Turpan (Xinjiang-China) draaien een plastic Monkey, Pigsy, 
Sandy in het gezelschap van de goed gelovige monnik Xuanzang eindeloos hun rondjes. Het zijn de 
hoofdfiguren uit ‘Journey to the West’, een nog steeds populaire klassieker uit de Chinese literatuur. 
De monnik Xuanzang is een historische figuur, die in de zevende eeuw langs de zijderoute naar India 
reist om daar de Boeddhistische Sutras op te halen. Bij terugkeer heeft Xuanzang zijn reis 
geboekstaafd, en de meegebrachte Sutras worden bewaard in de Grote Wilde Gans pagode in Xian. 
In de roman ‘Journey to the West’ uit de veertiende eeuw is Xuanzang de enige historische figuur, alle 
andere karakters en gebeurtenissen zijn ontsproten aan de fantasie van de schrijver Wu Cheng’en, 
waarbij hij ongetwijfeld putte uit vele volksverhalen en legendes. Tijdens onze reis langs de zijderoute 
zullen we de hoofdpersonen uit het verhaal verschillende malen tegenkomen en de landschappen 
zien waar ze hun avonturen beleefden. Veel Chinezen die we onderweg ontmoeten kennen de 
legende, vaak van de nog steeds populaire Japanse televisie serie uit de jaren tachtig getiteld 
‘Monkey Magic’. 
 
Een reis langs de traditionele Chinese zijderoute, in de voetsporen van Monkey en zijn vrienden, is 
een lang gekoesterde wens. Marco Polo en Sven Hedin hebben hieraan zeker ook hun steentje 
bijgedragen. Wanneer ik in mei 2019 samen met mijn lief op pad ga, reizen ze allen met ons mee. 
Hoewel het voor ons een droomreis is, reizen we zeker niet alleen door onze gedroomde 
werkelijkheid, maar kijken we bijvoorbeeld ook naar de moderne zijderoute in de vorm van het ‘Belt 
and Road Initiative’ van president Xi Jinping. Zien we het Boeddhisme dat een vaak moeizame 
doorstart probeert te maken in het moderne China. Wordt in het westen van China het lot van de 
Oeigoeren bijna pijnlijk voelbaar. Maar laten we ons ook betoveren door prachtige tempels, paleizen, 
legenden, kunst en natuur. En zoals tijdens al onze reizen zijn de mensen die we onderweg 
ontmoeten en soms iets beter leren kennen de grootste schat. 
 
Graag draag ik de weerslag van dit alles op aan mijn beide in China geboren dochters Rosa (Xixi) en 
Vera (Huilan). Op veel plaatsen tijdens onze reis ontmoeten we groepen tieners op schoolreis, vaak 
een vrolijke uitgelaten bende in schooluniform en gewapend met spandoeken, vlaggen en petjes. 
Wanneer de grote geschiedenis of het lot hun iets andersgezind waren geweest, hadden mijn 
dochters ertussen kunnen lopen. Hun sterke persoonlijkheid en positieve karakter kennende weet ik 
zeker dat ze ook dan gelukkig zouden zijn. Graag doop ik mijn pen in ‘het inktmeer van Confucius’ en 
deel een piepklein stukje van hun immense geboorteland met hen. 

https://youtu.be/F_gK5bkQH84


The great traveller Xuanzang 
 

Running is useless and fighting is foolish 
not gonna win but still you're the luckiest man you're up against 

Too many horses and mysterious forces 
What you don't know is you are the luckiest man 

You're the luckiest man 
(The Wood Brothers – Luckiest Man) 

 

 
Monkey op de kermis in het stadspark van Turpan 



Interlude#02 

jeugd is de wind van verwachting en 

optimisme in de witruimte 

tussen letters woorden en zinnen 

jeugd vernieuwt het leven 

met lentebloemen 

bloeiend in de woestijn 



Bĕhăi park, Beijing 

een kaart niet het gebied* 

tijdens het lezen van deze column kunt u luisteren naar: Velvet Underground & Nico - Sunday Morning & Vampire Weekend - 
Sunday Morning (Velvet Underground Cover) 

light is the shadow of God 
Marsilio Ficino (1433 – 1499) 

Mijn vroegste jeugdherinnering is woordeloos en bestaat alleen uit licht met iets van kleur en nog 
minder geur. Achter het ouderlijk huis lig ik op de bleek, een klein grasveldje dat gebruikt werd om de 
was te drogen of te ‘bleken’. Het wasgoed boven me filtert het zonlicht, de warmte koestert me en er is 
de milde geur van het gras onder me. Het huis waar ik nu woon, baadt zich vaak in hetzelfde licht van 
diezelfde zon, dat is vast de reden dat ik me hier vanaf de eerste stap over de drempel zo thuis voel. 
Nu, een paar maanden later, schrijvend, realiseer ik me dat het licht op deze zondagmiddag in Beijing 
en eigenlijk tijdens onze hele reis, ook datzelfde licht van diezelfde zon is. Licht dat streelt en koestert, 
‘licht’ als de vleugelslag van een engel. 

In een van de vele gebouwen van de verboden stad zien we een mooie internationale grafiek-
expositie. De Chinese president Xi Jinping vraagt via deze expositie aandacht voor de nieuwe 
Zijderoute, zijn ‘Belt and Road Initiative’, wat toch echt veel meer is dan een economisch prestige 
project. De president wil namelijk ook de culturele functie van de klassieke Zijderoute in ere herstellen, 
als route waarlangs behalve goederen ook ideeën, kennis, cultuur en religies reizen. Op deze zonnige 
zondagmiddag genieten we graag van het veelzijdige grafische werk. Twee weken later, in de 
provincie Xinjiang, zal ook het andere veel grimmiger gezicht van de nieuwe Zijderoute ons duidelijk 
worden.  

Na uren door de verboden stad gedwaald te hebben, verlaten we, met ons geheugenkaartje vol foto’s, 
het paleizencomplex aan de achterzijde om een paar minuten later het Bĕhăi park in te wandelen. 
Samen met honderden inwoners van Beijing slenteren we langs het door groene wilgen omzoomde 
Bĕhăi meer, slurpen een beker warme thee luisterend naar een Chinese accordeonist en genieten van 
de kunsten van een kleine zwart zangvogel, met gele pootjes en snavel en een onstuimige kuif. De 
Javaanse Myna of treurspreeuw, mede dankzij de mens heeft hij zich inmiddels over een groot deel 
van de ‘tropische’ wereld verspreid. Een bijzonder vogeltje met een goed ontwikkeld spraakorgaan 
waarmee hij prachtig kan zingen en geluiden kan kopiëren. Dat laatste is helaas zijn noodlot 
geworden. Levend in de natuur kopieert hij het ruisen van de bomen en de geluiden van andere 
zangvogels, levend in de stad … enfin u raadt het al. Zo is een eens geliefde zangvogel een 
stadsparia geworden. Maar op deze zondagmiddag in het Bĕhăi park genieten we samen met andere 
voorbijgangers van zijn zang en kunsten. 

Verspreid over het park bevinden zich een groot aantal tempels, pagodes en paviljoens die we na 
onze dwaaltocht door de verboden stad met plezier even links laten liggen. Wel wandelen we op enig 
moment onder een prachtig gedecoreerde pergola, op de tientallen beschilderde panelen zien we 
scenes uit het dagelijks leven, religie en mythologie. Op een van de plaatjes is een os met zijn hoeder 
te zien, of het een verwijzing naar de beroemde ‘plaatjes van de os’ is, weet ik niet. Het is er slechts 
één en het zijn er geen tien, maar in ieder plaatje van de os spiegelen zich tenslotte ook altijd de 
negen andere.  

https://youtu.be/pnGoIF5N_-Y
https://youtu.be/UAwwZnSoTK8
https://youtu.be/UAwwZnSoTK8


 
De plaatjes van de os zijn een hulpmiddel of wegwijzer op ons spirituele pad. Alle tien samen vertellen 
ze het verhaal van een paradox. Een hoeder zoekt en vindt een os, in laatste instantie tonen de 
plaatjes ons dat de os samenvalt met de werkelijkheid zoals die in ieder moment aanwezig is en dus 
ook nooit zoekgeraakt kan zijn. Het verhaal gaat niet over mijn werkelijkheid, dat is dan wellicht de os 
die ik tevergeefs tracht te vangen, maar over de werkelijkheid zoals die zich in ieder ogenblik 
manifesteert. 
 
Op deze zonnige zondagmiddag bevindt de os zich precies waar hij zijn moet, overal en nergens, en 
is het gemakkelijk om samen te vallen met de werkelijkheid, ik doe het met plezier. Later tijdens onze 
reis, in het streekziekenhuis van Turpan, kost me dat heel wat meer moeite.  
 

opeens begint de nachtegaal te zingen 
de zon streelt de aarde 

en zacht waait de wind door groene wilgen, 
Kaku-an Shi-en (twaalfde eeuw) 

 

 
Bĕhăi park, Beijing 

 
*  Alfred Korzybski (1879 - 1950) Korzybski beweert dat de mens in twee werelden leeft: de wereld van de spraak en symbolen 
en in de werkelijke wereld. Hij geeft aan dat het menselijk verstand alleen in staat is te reageren op de gevormde landkaart en 
het aanwezige gebied - de werkelijke wereld - vaak volledig vergeet. 
 

 
Bĕhăi park, Beijing 

 



Interlude#03 

jeugd heeft een witte veer 

in het haar en een takje 

rozemarijn in haar mond 

jeugd is een moeras, een moestuin, 

een grabbelton, een wereld in de mist, 

het is wie je bent was of wilt zijn 



Longquan of Draken klooster in Beijing 

#MeToo in de tempel 

‘I’d rather be a shattered jade than an unbroken piece of pottery’ 
(Chinees spreekwoord) 

tijdens het lezen van deze column kunt u luisteren naar: Ali Brustofski & Katherine Hughes - Dark Side (Kelly Clarkson cover) 

Af en toe bezoek ik in Utrecht de Longquan tempel, om deel te nemen aan de meditatie, chanting en 
een gezamenlijke vegetarische maaltijd. Deze kleine Boeddhistische tempel is een dependance van 
de veel grotere Longquan tempel en klooster in Beijing. In de tempel in Utrecht verblijven vijf nonnen, 
die samen met een groep vrijwilligers de tempel draaiende houden en activiteiten organiseren rondom 
de Boeddhistische feestdagen. Via een van deze vrijwilligers ben ik in contact gekomen met Wei Lin, 
een jonge IT-specialist die ons deze zaterdagmorgen bij het Red Wall Hotel in hartje Beijing ophaalt 
voor een bezoek aan het Longquan klooster in het noordwesten van de stad.  

Het klooster is gelegen in het Fenghuangling Park, op de Fenix heuvel, een natuurgebied van achttien 
vierkante kilometer en een van de groene longen van Beijing. Het Longquan (of Draken-) klooster is 
gebouwd in de tiende eeuw en sindsdien vele malen verwoest en weer opgebouwd. De laatste 
verwoesting dateert van de culturele revolutie in 1966 en ’67, de laatste wederopbouw vond plaats in 
2005. 

Sinds eeuwen maken vrome Boeddhisten op zoek naar verlichting de reis naar het Longquan klooster, 
om onder de ginkgo’s en cipressen te mediteren, chanten en Boeddhistische teksten te bestuderen. 
Tegenwoordig zijn het vooral jonge stedelijke professionals zoals Wei Lin die hier hun toevlucht 
zoeken en een medicijn hopen te vinden tegen de moordende 9 – 9 – 6 (werken van 9 tot 9 en dat 6 
dagen per week) mentaliteit van de hightechbedrijven. Volgens sommige geruchten  staat in de 
tempel ook de wieg van ‘WeChat’, China’s meest populaire app. Deze zaterdag zijn we in het goede 
gezelschap van honderden bezoekers en vrijwilligers, allen op zoek naar hun Utopia, vrij van 
conflicten en de moordende concurrentie van hun professionele leven. Wellicht dat een enkeling hier 
zelfs de inspiratie hoopt te vinden voor een nieuwe ‘WeChat’.  

De laatste vijfentwintig jaar is religie ‘booming business’ in China. Het aantal Boeddhistische tempels 
is verdrievoudigd en monniken zijn soms ware ‘celebrities’ geworden. De charismatische monnik 
Xuecheng was abt van het Longquan kloosters en voorzitter van de, door de communistische partij 
gecontroleerde, ‘Buddhist Association of China’ en een van de aanjagers van deze snelle groei. 
Volgens sommigen is hij een van de belangrijkste hervormers van het moderne Chinese Boeddhisme. 
Xuecheng is opgeleid aan de Boeddhistische universiteit in Beijing en studeerde daarna nog twee jaar 
in Sri Lanka. In 2004 zag hij zijn kans schoon met de overname van het vervallen Longquan klooster. 
Binnen een paar jaar veranderde hij deze ruïne in een van de meest actieve kloosters van China. 
Daarbij dankbaar gebruik makend van de wens van welvarende Chinezen om ‘iets’ terug te doen voor 
de maatschappij en van een grote groep hoogopgeleide jonge mensen, die hij als monnik, non of 
vrijwilliger aan het klooster wist te binden. Allen vielen ze voor zijn ideeën voor een altruïstische 
samenleving die armen en zwakken helpt en voor zijn zendingsdrang. Het Boeddhisme als 
richtinggevend spiritueel pad lijkt voor Xuecheng en zijn volgelingen van secundair belang.  

https://youtu.be/zKEXO9qa-RA


Kortom, Xuecheng maakt een bijna vlekkeloze carrière binnen het Chinese Boeddhisme, tot dat hij 
beschuldigd wordt van de giftige mix van seksuele intimidatie en financiële malversaties. De harde 
bewijzen blijven beperkt tot ‘telefoonseks’, in dit geval uitnodigingen tot seksuele handelingen aan 
enkele nonnen, via de telefoon. Of dit ooit heeft geleid tot daadwerkelijke seksuele handelingen blijft 
onduidelijk, overigens maken deze ‘apps’ de machtsverhoudingen tussen de nonnen en de ‘venerable 
master’ Xuecheng wel glashelder. Vanaf dat moment is het gedaan met de wereldse successen van 
Xuecheng. Een onderzoek naar het doorsluizen van giften aan de tempel naar een persoonlijke 
bankrekening wordt niet afgewacht en Xuecheng wordt ‘verbannen’ naar een tempel in Fujian in het 
zuidoosten van China. Zijn val is een van de eerste successen van een kleine maar vastbesloten kern 
van de #MeToo beweging in China. 
 
Op dit moment wordt de tempel bestuurd door enkele hoogopgeleide monniken die nauw 
samenwerken met de communistische partij en die gebruik maken van de modernste media en 
technieken om hun ideeën uit te dragen. Zo wordt in 2018 ‘Xian’er’ geïntroduceerd, een robot die 
vragen van bezoekers kan beantwoorden en zo zet de tempel de eerste voorzichtige stappen op het 
pad van de kunstmatige intelligentie. Inmiddels heeft de tempel dependances in Los Angeles, 
Botswana, Tanzania, Duitsland, Italië en dus ook in Utrecht. Kennelijk is het Boeddhisme, met 
toestemming van regering en communistische partij, uitgekozen als meest geschikte religie om China 
in het buitenland te vertegenwoordigen en worden vooral nonnen als ware vredes-ambassadeurs over 
de wereld uitgezonden. Boeddhisme dat in al die buitenlanden vaak al bekend is van de Japanse Zen 
versie, die teruggaat op het Chinese ‘Chan’ Boeddhisme. De vraag is of en wat de relatie is tussen de 
klassieke Chinese Chan-vorm van het boeddhisme en de huidige revival van het Boeddhisme in China 
zoals we dat zien in de Longquan tempel.  
 
Dat het Boeddhisme in een behoefte voorziet wordt duidelijk tijdens het vragenuurtje na de middag 
meditatie in het klooster. Wei Lin en een vriendin vertalen het gesprek bijna simultaan voor me. De 
monnik van dienst krijgt een dozijn persoonlijke vragen voorgelegd van bezoekers die vaak al bij 
voorbaat in tranen zijn. Huwelijksproblemen, kinderloosheid, arbeidsconflicten, ruzies tussen de 
verschillende vrijwilligers aan het klooster, of hij het maar even oplossen wil. Een valkuil waar hij 
gelukkig niet instapt, zijn belangrijkste boodschap is vooral praktisch, kijk bij al je problemen en 
moeilijkheden vooral wat je er zelf aan kunt doen, de neiging om ‘de schuld’ bij de ander te leggen is 
kennelijk universeel en ook hier zeer hardnekkig.   
 
Na een lange dag aan het klooster neemt Wei Lin ons ’s avonds mee naar een Tibetaanse monnik die 
in de buurt van het klooster woont en waarmee ze kennelijk een goede band heeft. Na thee met fruit 
begint de monnik een breed exposé over tal van details van de Tibetaanse vorm van het Boeddhisme. 
Vermoeidheid, taalproblemen en gebrek aan kennis mijnerzijds maken dat het gesprek niet echt vlot. 
Wanneer ik hem confronteer met de uitspraak om vooral geen hoofd op je hoofd te zetten, dus niet te 
theoretisch te worden. Terwijl de sleutel in onze meditatie ligt, wordt de stemming er niet beter op en 
loopt hij naar buiten. Ik begrijp dat ik te ver ben gegaan en, wat erger is mijn gastvrouw Wei Lin in 
verlegenheid breng. Pas veel later tijdens mijn reis begrijp ik dat veel Chinese Boeddhisten vinden dat 
er eerst een goede theoretische basis nodig is voordat je kunt gaan mediteren. Dit in tegenstelling tot 
de opvatting dat je begint met mediteren en daarna desgewenst kunt kiezen voor verdere theoretische 
verdieping, maar dat dit geen voorwaarde is voor je meditatie. 
 
Wanneer we terugrijden richting Beijing is het al laat en zijn de intimiteit en dialoog die er de hele dag 
waren, verdampt. De betovering van een mooie dag lijkt verbroken. Het gesprek kabbelt voort over 
ditjes en datjes en volgens Wei Lin heb ik me laten afzetten bij de aanschaf van een Chinese 
simkaart. Gelukkig houden we ook na de reis contact, wisselen we wat foto’s uit en dreigt Wei Lin zelfs 
op bezoek te komen. 
 
 

  



 
 

 

Interlude#04 

jeugd is actie  iets 

wat gedaan wordt  wijsheid 

een geïmproviseerde dans 

 

jeugd is het seizoen van de 

lente die verandert in het heldere 

licht van de vroege zomer 

 

 
  



Beijing The Lao She memorial house 'Red Persimmon Yard' 

een rode persimoen tuin 

tijdens het lezen van deze column kunt u luisteren naar: PigPen - The Only Living Boy in New York (Simon & Garfunkel cover) 

Because even though what we possessed didn’t relieve us from our poverty, it did provide us that stability that made each blade 
of grass and each tree come alive in our hearts. 

Lao She ‘Autobiography of a Minor Character’ 

Op de dakrand van de Confucius tempel zit een zwarte kraai. Beneden op de binnenplaats, misschien 
wel naast het inktmeer, worden ter bestrijding van de vier oude waarden - ideeën, gebruiken, cultuur 
en gewoonten - de kostuums en decors van de Peking opera verbrand. Het is augustus 1966 en de 
grote proletarische culturele revolutie is dan net begonnen, wanneer de schrijver Lao She hier 
gemarteld en vernederd wordt. Van de aanwezige rode gardisten krijgt hij de volle laag van hun 
riemen, laarzen, vuisten, vloeken en rochels. ‘Put simply it was Father who was beaten the worst, the 
blood from his cut head turning his white shirt completely red. His head was roughly bandaged with 
the white sleeve from one of the Peking opera costumes, but blood had seeped through and his 
appearance was enough to shock anyone.’ Aldus zijn zoon Shu Yi in ‘Fathers last two days’. Nachts 
om twee uur mag hij eindelijk naar huis, meer dood dan levend, maar wel met de verplichting de 
volgende morgen terug te komen. De volgende morgen verlaat hij de binnenplaats van zijn huis met 
de rode persimoenbomen om er nooit meer terug te keren. De officiële lezing is dat hij zichzelf 
verdronken heeft. They brought out a certificate and handed it to me. On it was written, “Shu Sheyu 
(Lao She is zijn pseudoniem) of our League has divorced himself from the people by taking his own 
life. This is a specially issued certificate to this effect.” They had spent practically the whole day 
drafting this document and determining the “correct’ analysis of Lao She’s death. Aldus Shu Yi.  

Wanneer we ruim vijftig jaar later over de drempel van zijn ‘courtyard’ huis stappen, is het eerste wat 
ik me afvraag of dit nog steeds de bomen zijn die Lao She hier eigenhandig geplant heeft. Te 
oordelen naar de dunne stammen lijkt het er niet op. Voor een van deze dunne stammetjes staat nu 
zijn gebeeldhouwde hoofd op een sokkel, in alle hoeken hangen camera’s. Volgens een van Lao 
She’s verhalen had de binnentuin van zijn geboortehuis ook drie bomen, twee Chinese dadels en een 
abrikozenboom. “When they blossomed at the beginning of summer, the entire courtyard was 
permeated with such sweet fragrance.” Begeleid door krantenknipsels en oude foto’s lopen we door 
het bescheiden woonhuis. Hoewel ik de Chinese bordjes niet kan lezen lijken herinneringen aan zijn 
tragische dood hier taboe. Op de tafels binnen staan mandarijnen, appels en perziken, in de vazen 
prachtige bloemen, evenals op de schilderijen van zijn vrouw, de kunstenares Hu Jieqing.  

Lao She was een leraar pur sang en heeft op vele Chinese scholen en universiteiten lesgegeven. Ook 
heeft hij een aantal jaren Chinees gedoceerd in London en Amerika. Dat laatste is misschien ook de 
reden dat hij helemaal aan het begin van de culturele revolutie (1966 – 1976) al slachtoffer wordt van 
de xenofobe rode gardisten.  

De schrijvers Lu Xun (1881-1936) en Lao She (1899-1966) zijn tijdgenoten. Beiden schreven ze in de 
moderne Chinese spreektaal in plaats van in het klassiek Chinees wat toen gebruikelijk was. Echter 
waar Lu Xun de mensen in zijn verhalen gebruikt om zijn ideeën te illustreren toont Lao She meer 
interesse in hun leven. Hij tracht zijn lezers niets te leren, maar vertelt een verhaal waarin 
maatschappij en politiek altijd een rol spelen, maar zelden de boventoon voeren. Lao She heeft een 

https://youtu.be/l2tkeeRGBj8


brede kennis van de Chinese maatschappij en in uiteenlopende onderwerpen komt dit in zijn verhalen 
terug. Maar zijn nadruk ligt op de kleurrijke caleidoscoop van het menselijk drama, met humor en 
bitterzoete nostalgie toont hij onze menselijke natuur. Waarschijnlijk een belangrijke reden dat zijn 
verhalen ook nu na bijna honderd jaar nog gelezen worden. 

Het literaire werk van Lu Xun beslaat slechts vijf procent van zijn oeuvre. Toch worden de zesentwintig 
verhalen en een handvol gedichten beschouwd als de kern daarvan. In zijn jeugd gaat Lu Xun naar de 
beste scholen en universiteiten om uiteindelijk in Japan medicijnen te gaan studeren. Daar besluit hij 
dat het belangrijker is ‘gedachten te genezen’ dan lichamen en wordt hij schrijver. Terug in China volgt 
een vrij klassieke ambtelijke en onderwijskundige loopbaan. In zijn verhalen probeert hij aan te sluiten 
bij de mondiale literatuur van zijn tijd. Bij zijn vroegtijdige dood in 1936 is hij een populair schrijver. Zijn 
begrafenis wordt door duizenden belangstellenden bijgewoond en over zijn kist ligt een doek met 
daarop de woorden ‘de ziel van de natie’. Na zijn dood is Lu Xun door de communistische partij 
verheerlijkt, hoewel hij nooit officieel partijlid is geweest. Lezend in zijn verhalen lijkt alleen zijn korte 
leven hem te vrijwaren van een lot als dat van Lao She,  

Het moderne Lu Xun museum biedt een mooi overzicht van leven en werk van deze vader van de 
Chinese literatuur. Hoewel in het museum verschillende schrijftafels met Lu Xun parafernalia zijn 
ingericht, is buiten niet meer echt duidelijk waar zijn voormalige ‘courtyard home’ gebleven is. Bij ‘Lu 
Xun’s books X coffee’ koop ik een paar schriftjes, de espressomachine is helaas stuk. Dat Lu Xun via 
het Duits en Engels ook een vertaling van Frederik van Eedens ‘Kleine Johannes’ en van Multatuli’s 
‘Ideeën’ heeft gemaakt, is bij niemand bekend. 

Gelukkig worden de verhalen van deze vaders van de moderne Chinese literatuur nog wereldwijd 
gelezen. 

Veel later zullen we ook het Lao She theehuis vlakbij het Tiananmenplein bezoeken. Het theehuis 
draagt weliswaar de naam van de bescheiden schrijver maar is verder in alles zijn tegendeel. Na een 
kort bezoek vluchten we dan ook weer weg, zonder thee gedronken te hebben. 

‘In passing I’d like to point out that writing takes time’ 
Lao She 

Beijing Confucius Temple 



 

 

Interlude#05 

jeugd is nieuwsgierig 

onderzoeken om zo 

een nieuwe zijderoute te ontdekken 

 

jeugd is de rijkdom 

van wilde bloemen 

die de heuvel kleuren 

 

  



 
Beijing Tiananmenplein 26 mei 2019 

 

de Poort van de Hemelse Vrede 
 
tijdens het lezen van deze column kunt u luisteren naar: Patti Smith - A Hard Rain's A Gonne Fall (Bob Dylan cover) 
 
The use of traveling is to regulate imagination with reality and, instead of thinking how things might be, to see them as they are. 

Samuel Johnson 
 
‘Birth of a Genius’ De Picasso expositie die volgende maand opengaat, wordt buiten bij het Ullens 
Center for Contemporary Art (UCCA) alvast groots aangekondigd. ‘The most significant exhibition of 
work by Pablo Picasso (1881-1973) ever to take place in China’. Binnen is nog de expositie ‘Society 
Guidance (part I)’ te zien. De leidende vraag van deze expositie is volgens de brochure ‘What compels 
us to link the present situation with a past moment’ De rest van de Chinees - Engelse tekst verliest 
zich in te grote woorden, waaronder de kunstwerken van bescheiden artistieke en ambachtelijke 
kwaliteit vaak bezwijken. Grote woorden, matige kunst. Buiten is het 26 mei 2019, binnen is er niet de 
kleinste hint naar de studentenprotesten op het Tiananmenplein dertig jaar geleden. ‘How to prevent 
such a discourse from becoming maudlin retrospection?’ vervolgt de brochure. Misschien is de 
terugblik nog net niet sentimenteel, nostalgisch is ze zeker wel en de kritische zin die gepretendeerd 
wordt, ontbreekt volledig.  
 
‘Roam in time and explore in memory’ luidt de slogan op mijn kamer in het ‘Nostalgia Hotel’, een klein 
sfeervol ‘Hutong’ hotel dicht bij de Lama-tempel in Beijing. Via de soepel functionerende metrolijnen 1 
en 2 bereiken we het Tiananmenplein. We zien het reusachtige plein dat plaats biedt aan een miljoen 
mensen en vernoemd is naar de Tiananmen-poort Deze poort van de Hemelse Vrede is gelegen aan 
het plein en geeft toegang tot de verboden stad. Boven de poort hangt sinds 7 juli 1949 het portret van 
Mao Zedong. Aan dit plein bevindt ook de grote hal van het Volk, waar het Chinese parlement 
bijeenkomt. Nergens ter wereld is zoveel macht, over meer dan een miljard mensen, samengebald. 
Tegenover de Tiananmen-poort, aan de andere zijde van het plein zien we het mausoleum van Mao 
Zedong en midden op het plein de grote obelisk, het monument voor de Volkshelden, opgedragen aan 
de soldaten die sneuvelden tijdens de revolutie. ‘Eeuwige roem aan de Volkshelden’ zegt een 
inscriptie die wordt toegeschreven aan voorzitter Mao. Voor China is dit plein van grote historische en 
symbolische betekenis. 
 
De studentendemonstraties van dertig jaar geleden staan in een lange traditie. Ook op 4 mei 1919 
was op hetzelfde plein een studentendemonstratie. De studenten van de 4 meibeweging 
demonstreerden tegen de westerse en Japanse invloed in China, maar ook tegen de corruptie van de 
eigen elite. Hun eisen voor modernisering en democratie verschilden niet zoveel van de eisen die de 
studenten zeventig jaar later poneerden. Op 1 oktober 1949 wordt op dit plein de Volksrepubliek 
China uitgeroepen. En op 5 april 1976 komt de Chinese bevolking hier bijeen om de dood van premier 
Zhou Enlai te herdenken, uitmondend in een demonstratie tegen het totalitaire bewind van Mao 
Zedong. Wanneer er ’s nachts nog steeds demonstranten op het plein verblijven worden die 
gewapenderhand verdreven. Zestig van hen worden onthoofd in de grote hal van het Volk en premier 
Deng Xiaoping wordt onder huisarrest geplaatst, in de schermutselingen raakt zijn zoon invalide.  
 
De demonstraties in 1989 begonnen in april na het overlijden van de hervormingsgezinde partij 
secretaris Hu Yaobang. Hu was al in 1987 afgezet wegens lankmoedig optreden tegen eerdere 
studenten demonstraties. De hele maand mei houden de studenten het plein bezet, eind mei richten 

https://youtu.be/941PHEJHCwU


ze het beeld Goddess of Democracy op, geïnspireerd op het Amerikaanse vrijheidsbeeld. Half mei, 
kort voor een staatsbezoek van de Russische leider Michail Gorbatsjov, ging een deel van de 
studenten in hongerstaking. Vanaf dat moment kregen de demonstranten wereldbekendheid. Op 20 
mei werpen helikopters pamfletten uit boven het Tiananmenplein waarop meegedeeld wordt dat de 
staat van beleg is afgekondigd. Vanaf dan staat Beijing onder militair gezag. Deng Xiaoping heeft al 
eerder de leiding tegen de demonstraties overgenomen. Op 23 mei vindt er nog een staking plaats 
waarbij één miljoen arbeiders hun steun betuigen aan de studenten. Voor Deng alleen een signaal dat 
hij snel moet handelen. Op 3 juni rukt het volksbevrijdingsleger op, met scherp schietend op burgers 
en studenten. Onder verantwoordelijkheid van Deng Xiaoping vallen duizenden – volgens sommige 
schattingen tienduizend - doden. Deng zelf ontkent het bloedvergieten en de ‘relschoppers’ worden 
geëxecuteerd. Dertig jaar later regeert de communistische partij nog steeds met ijzeren vuist en wordt 
de ware toedracht van de gebeurtenissen ontkend. 
 
Op het plein zelf herinnert niets aan de gebeurtenissen van dertig jaar geleden, of het zouden de 
strenge bewaking en de honderden bewakingscamera’s moeten zijn. 
 
Op 5 juni 1989 is er nog een laatste symbolisch saluut aan de demonstranten en hun idealen wanneer 
een man gewapend met twee plastic tassen een kolonne tanks tegenhoudt. Een verslaggever van 
CNN legde de gebeurtenissen vast vanuit zijn kamer in het Grand Hotel Beijing. Ongeveer op die plek, 
ten oosten van de grote hal van het volk en niet ver van het Chinese museum van de revolutie, kopen 
we een rol Oreo koekjes, groene thee smaak, en twee flesjes water voordat we terug te slenteren 
richting ons hotel. 
 
De hele loop van de gebeurtenissen recapitulerend vrees ik het ergste voor de afloop van de 
demonstraties in Hong Kong. Tot een vreedzame oplossing, zonder bloedvergieten, is het tot nu toe 
helaas nooit gekomen. 
 

 
‘Tankman’ Beijing Tiananmen Square Protests 5 June 1989  

 
  
 
 
 



 

 

Interlude#06 

jeugd springt van de hak op de tak, 

doet soms pijn, brengt je in de war, 

het is een doolhof 

 

jeugd is vertrouwen en 

geloof in je toekomst 

en een nog eindeloze reis 

 

 

  



 
Metro station ‘The great wild goose pagoda’ Xian 

 

de grote wilde gans pagode 
 

(…) 
one night I saw in my dream 

 
an azure pool 

a blue lotus 
dazzling red flowers 

 
thick mango groves 

(…) 
Hiuen Tsang: A Poem by Abhay K.* 

 
An azure pool winds around the monasteries, adorned with the full-blown cups of the blue lotus; the dazzling red flowers of the 
lovely kanaka hang here and there, and outside groves of mango trees offer the inhabitants their dense and protective shade. 

Xuanzang over Nalanda 
 
tijdens het lezen van deze column kunt u luisteren naar: Josh Turner, Tanner Walter and Myles Pinder - Falling In and Out Of 
Love/Aimee (Pure Prairie League cover) 
 
Op het plein voor de grote wilde gans pagode mag ik op de foto met een groepje Chinese studenten, 
met spandoek, benieuwd tot welke sekte ik nu weer ben toegetreden. Zorgvuldig wordt de selfie zo 
geregisseerd dat ook het beeld van de monnik Xuanzang achter ons goed zichtbaar is, een hele 
geruststelling. 
 
Xuanzang is een van de bekendste figuren uit het Chinese Boeddhisme. Hij leefde tijdens de Tang 
dynastie en maakte in de zevende eeuw de lange reis van Xian via Afghanistan en Pakistan naar de 
wieg van het Boeddhisme in India. Deze zeventienjaar durende reis heeft hij beschreven in zijn ‘Reis 
naar de Westelijke regio’s’. Dit reisverslag – en alle legenden die daar inmiddels omheen gegroeid zijn 
- is negen eeuwen later de inspiratiebron voor de roman ‘Reis naar het Westen’ van Wu Cheng’en. 
Nog weer zes eeuwen later vormt die roman de basis voor onze ‘Reis naar het Westen’. Voorlopig is 
het grensgebied tussen China, Afghanistan en Pakistan onze eindbestemming. De bakermat van het 
Boeddhisme in India bewaren we voor een volgende reis. Tenslotte hebben we ook geen 
zeventienjaar maar slechts vier weken tot onze beschikking.  
 
Na een leerperiode van ruim tien jaar wordt Xuanzang in 622 op twintigjarige leeftijd in Xian gewijd als 
Boeddhistische monnik. In 627 vertrekt hij vanuit Xian op weg naar India, ‘het pure land van de 
Boeddha’, opzoek naar de oorspronkelijke Boeddhistische geschriften. Via de Gobiwoestijn, de stad 
Hami, de Tian Shan bergketen Turpan en de ‘Flaming Mountains’. Verder naar het westen via 
Kyrgyzstan en Oezbekistan naar Kunduz, Bamyan en Gandhara in Afghanistan, toendertijd 
belangrijke Boeddhistische centra. Nu zijn deze plaatsen via verschillende VN-missies ook in het 
collectief geheugen van Nederland gegrift. Uiteindelijk bereikt Xuanzang via Kashmir en Lahore, 
Nalanda, toen een belangrijk centrum van het Boeddhisme, waar een groot boeddhistisch 
kloostercomplex en een beroemde universiteit gehuisvest zijn. Nalanda betekent "aalmoezen zonder 
einde".  
 
Via de Hindu Kush, Kashgar en Dunhuang keert Xuanzang na zeventienjaar weer terug naar Xian. De 
rest van zijn leven zal hij besteden aan het vertalen en bestuderen van de ruim zeshonderd 

https://youtu.be/eKqv-VMUcDA
https://youtu.be/eKqv-VMUcDA


Boeddhistische geschriften die hij mee terug heeft gebracht. Bijna vijftienhonderdjaar later wordt er 
nog steeds geruzied over de botjes van deze bijzondere Boeddhistische monnik. In Chengdu, China 
en in Nalanda/ Bihar, India wordt zijn schedel bewaard en in 1942 hebben Japanse soldaten resten 
van zijn stoffelijk overschot gestolen die nu bewaard worden in Nara, Japan. De omzwervingen van 
Xuanzang zijn dus nog niet ten einde. 
 
Belangrijker is dat sommige van de geschriften die hij mee terugbracht alleen in Chinese vertaling de 
tijd hebben overleefd. Op hun buurt vormen ze later een belangrijke bron voor onze kennis van het 
Boeddhisme. Xuanzang’s vertaling van de Hart Sutra wordt nog steeds in China, Korea en Japan 
onderwezen en gereciteerd. Dit is ook de versie die gereciteerd wordt in de verschillende 
meditatiecentra die ik in Nederland bezoek.  
 

 
‘The great wild goose pagoda’ Xian 

 
*Abhay K. is an Indian poet-diplomat and the author of five collections of poems. He is also the editor of CAPITALS 
(Bloomsbury, 2016) – a poetry anthology centred on capital cities of the world. Widely published, his poems have been 
translated into a dozen languages. His latest collection, The Seduction of Delhi (Bloomsbury, 2015), is a poetry bestseller. His 
song, Earth Anthem, has been translated into twenty-six languages.  
 

 
Poort van  de ‘Great wild goose pagoda’ in Xian 



 

 

Interlude#07 

jeugd is de geheime tuin 

van het hart waar we luisteren 

naar het lied van de liefde 

 

jeugd is dromen en 

het voeden van 

idealen en ambities 

 

 

  



kopie van een wandschildering uit de Bezeklik of duizend Boeddha grotten in het Turpan Museum 

een magische penseel 

tijdens het lezen van deze column kunt u luisteren naar: Myles Pinder, Tanner Walter and Josh Turner - Suite: Judy Blue Eyes 
(CSN cover) 

Ever tried. Ever failed. No matter. 
Try again. Fail again. Fail better. 

Samuel Beckett 

Onder het penseel van de oude schilder en de trilling van de pipa snaren van zijn dochter komt de 
Zijderoute tot leven. In de woestijn redt de oude schilder, Magic Brush genaamd, een reiziger uit 
Rusland. Onvermijdelijk valt zijn dochter al meer dan tweeduizend voorstellingen lang voor de 
charmes van deze vreemdeling. Samen emigreren ze naar Rusland en keren ze vele jaren later terug 
naar China. In het Grand Theater van Dunhuang wordt hun reis in muziek, dans, kostuums, decors en 
belichting verbeeld, graag laten we ons meevoeren naar een prachtige finale aan het keizerlijk hof. 
‘Silk road stories from Dunhuang famous all over the world’. Via verhalen als ‘Flower Rains along the 
Silk Road’ laat de Chinese overheid ons graag weten dat ze altijd goede betrekkingen heeft 
onderhouden met de landen en volkeren om hen heen.  

Ook schrijver Peter Hopkirk verhaalt ons graag van de vele ‘Foreign Devils on the Silk Road’. Vooral 
tijdens het machtsvacuüm in Centraal Azië eind 19e begin 20e eeuw was het Chinese deel van de 
Zijderoute populair bij vooral Europese avonturiers. Ontdekkingsreizigers en wetenschappers zoals 
Sven Hedin uit Zweden, Aurel Stein uit Groot-Brittannië, Albert von Le Coq uit Duitsland, Paul Pelliot 
uit Frankrijk, Langdon Warner uit de Verenigde Staten en de Japanse graaf Kozui Otani wedijveren 
met elkaar om de Boeddhistische kunstschatten en manuscripten verborgen langs de Zijderoute. 

Ooit verbond de Zijderoute de keizerrijken van Rome en China met elkaar. Het hoogte punt van deze 
handelsroute was tijdens de Tang dynastie tussen de 6e en de 9e eeuw. Toen reisden kostbare 
ladingen zijde, goud, kunstvoorwerpen, maar ook ideeën, kennis, wetenschap en religie via deze route 
van oost naar west en omgekeerd. Met zijn Belt and Road Initiative of de Nieuwe Zijderoute wil de 
Chinese president Xi Jinping een oude handelsroute in ere herstellen. Via de naamgeving wil hij de 
benadrukken dat het nieuwe project zich niet slechts beperkt tot transportroutes om de duizend-en-
één producten van Alibaba.com en AliExpress.com nog sneller met de wereld te delen. Maar hij wil 
deze Nieuwe Zijderoute ook een culturele functie geven. De Nieuwe Zijderoute bestaat enerzijds uit 
een netwerk over land voor wegvervoer en spoorvervoer, en anderzijds uit een Maritieme Zijderoute. 
Of er binnen dit plan ook ruimte is voor ideeën, kennis en wetenschap is echter zeer de vraag. 

Tijdens de Tang dynastie verrezen langs de Zijderoute belangrijke centra voor Boeddhistische kunst 
en wetenschap. Na vele eeuwen raakt de Zijderoute in verval, de handelaren verdwijnen en de steden 
raken bedolven onder het woestijnzand. Maar de legenden van verborgen schatten bewaakt door 
demonen leven voort. Begin 20e eeuw gaan Europese avonturiers deze legenden onderzoeken en 
begint de race om de schatten van de Zijderoute. Kameelladingen met grote wandschilderingen, 
beelden en kostbare manuscripten zijn zo, afhankelijk van de lezing gestolen of gered. Vandaag de 
dag lijken de Chinezen het verlies van hun kunstschatten te accepteren. Wat niet is gestolen verkeert 
in een slechte staat. Zwaar beschadigd door de lokale bevolking, de Rode Gardisten of Russische 
soldaten, wie zal het zeggen, iedereen wijst naar elkaar. En wat de mens niet lukte, werd wel voltooid 

https://youtu.be/cUhdL_hUi3w
https://youtu.be/cUhdL_hUi3w


door aardbevingen of andere natuurrampen. Aan de andere kant van de wereld hebben geallieerde 
bommenwerpers tijdens de Tweede Wereldoorlog de ‘geredde’ Centraal Aziatische kunstschatten in 
de Berlijnse musea vernietigd. Het grootste deel van de door Japan ‘geredde’ kunstschatten lijkt in de 
chaos van de Tweede Wereldoorlog eveneens verloren te zijn gegaan. We kunnen alleen maar raden 
hoeveel kunstschatten de tijd zouden hebben doorstaan wanneer ze niet gered of gestolen waren, 
een zwartwit verhaal is het in ieder geval niet. 

Een paar maanden na onze ‘Reis naar het Westen’ zien we een van deze ‘gestolen’ 
wandschilderingen terug in de Hermitage in Amsterdam. Volgens het begeleidende bordje is het 
museum ervan overtuigd de wandschildering ‘gered’ te hebben. De kleuren zien er trouwens prachtig 
uit die hebben we nergens in China zo helder gezien.  

In de Tuyoq-vallei in de Flaming Mountains bezoeken we de Bezeklik, of duizend Boeddha grotten. In 
de zevenenzeventig grotten zijn meer dan duizend afbeeldingen van de Boeddha te vinden. Maar wat 
deze muurschilderingen echt bijzonder maakt, is dat er diverse nationaliteiten op zijn afgebeeld, 
variërend van Turks, Perzisch, Indiaas tot Europees, soms met roodhaar, baarden of groene ogen. Dit 
wordt meestal gezien als bewijs voor de veelvoud aan nationaliteiten die tijdens de hoogtijdagen langs 
de Zijderoute reisden. Nadat in de veertiende eeuw de bevolking tot de Islam is bekeerd, raken de 
grotten in verval of worden ze doelbewust vernietigd. De meeste muurschilderingen die we in de 
grotten zien, zijn zwaar beschadigd en vervuild. Wat in de schemerige grotten nog te zien zou kunnen 
zijn wordt aan het zicht onttrokken door spiegelend plexiglas. 
Wanneer we later door de Tuyoq-vallei wandelen, herinnert een bord aan een van de gevels er aan 
dat de Duitse ontdekkingsreiziger Albert von le Coq hier gewoond heeft. De muurschilderingen die hij 
mee terug neemt naar Duitsland zullen de Tweede Wereldoorlog niet overleven.  

Even verlang ik terug naar het Grand Theater in Dunhuang en de oude schilder Magic Brush, die 
ongetwijfeld met een streek van zijn magische penseel alle schade aan de kunstschatten langs de 
Zijderoute zou kunnen herstellen. Misschien wel in net zulke sprankelende kleuren als de geredde 
muurschildering die nu in de Hermitage pronkt. 

Hermitage Amsterdam Muurschildering uit Xinjiang China 



 

 

Interlude#08 

jeugd is hard werken 

en volharden in je 

leren en denken 

 

jeugd is het wonderbaarlijke 

zien 

in het alledaagse 

 

 

  



 
The Monkey King’s Amazing Adventures 

 

in de rode bergen 
 

“If the flames of passion are to be put out, we must get the magic fan to cool our desires” 
The Monkey King’s Amazing Adventures 

(a journey to the west in search of enlightenment) 
By: Wu Cheng’en (1506? - ?) 

 
tijdens het lezen van deze column kunt u luisteren naar: The Retrosettes - You've Got The Love (Candi Staton cover) 
 
Voor even houd ik de realiteit voor de gek en reis ik mee met Monkey, opnieuw vallen de gloeiende 
kolen van het fornuis dat hij zojuist heeft omgeschopt uit de hemel en zetten die de Flaming 
Mountains in brand.  
 
De tijd staat stil, voor even reis ik weer met schildknaap Tiuri mee op een tocht vol gevaren. Langs de 
blauwe rivier, door het roversbos naar de bergen van Menaures, om een brief voor de koning te 
bezorgen. Opnieuw reis ik door drie dikke prisma pockets samen met Frodo en Sam van de Gouw, 
naar Mordor en de Doemberg. De magie van papier dat zonder digitale animaties, spelconsole of 
afstandsbediening tot leven komt. 
 
Nu reis ik zelf door een Midden-Aards landschap, gelukkig zonder Orcs en met af en toe een veilige 
pleisterplaats voor thee en een warme maaltijd. Als de zon ’s morgens oplicht, verspreidt het 
landschap een zacht spectrum van geel, oker, rauwe sienna en gebrande omber. Geografisch zijn de 
Flaming Mountains de barre geërodeerde rood zandstenen heuvels ten noorden van de Taklamakan 
woestijn. Daarachter bevindt zich het Tian-Shan gebergte met zijn sneeuw-gedekte toppen. Het is de 
warmste plek in China, waar de temperatuur gemakkelijk kan oplopen tot 50 graden of meer. 
 
De Flaming Mountains zijn kennelijk ook een plek waar legenden gemakkelijk tot leven komen. Zo 
leefde in deze bergen ooit een kwaadaardige draak, die zich voedde met kleine kinderen. Tot een 
Oeigoerse krijger hem versloeg en in acht stukken hakte, de huidige acht valleien. Het bloed van de 
draak geeft de bergen hun rode kleur. 
 
De Flaming Mountains is ook een belangrijke episode in de legende The Monkey King’s Amazing 
Adventures oftewel De reis naar het Westen. Het kleine reisgezelschap bestaat, naast Monkey uit 
Pigsy, Sandy en de goedgelovige monnik Xuanzang. Wanneer het gezelschap op hun reis naar het 
westen de Flaming Mountains wil passeren, staan die, hoe kan het ook anders, in brand. Een vuur dat 
Monkey in een vorig leven overigens zelf veroorzaakt heeft, maar dat is een ander verhaal. Om het 
vuur te doven moet Monkey naar de Groene bergen van de IJsvogel om een waaier op te halen, 
afhankelijk van de bron, van ijzer of van palmbladeren. De eerste keer krijgt hij natuurlijk een valse 
waaier mee, waarmee hij het vuur juist aanwakkert. Maar nadat hij in een werkelijk verschrikkelijk 
gevecht ook de demon met de ossenkop heeft verslagen, weet Monkey uiteindelijk de echte waaier te 
verwerven. Al met de eerste beweging van de magische waaier dooft hij het vuur, met de tweede 
veroorzaakt hij een verkoelend briesje en met de derde een milde regen. Waarna onze pelgrims hun 
reis naar het westen veilig kunnen vervolgen opzoek naar de Boeddhistische sutra’s. 
 
Tegenwoordig zijn de avonturen van Monkey een attractiepark aan de voet van de Flaming Mountains 
waar we samen met vele Chinese toeristen graag een foto maken samen met onze in brons gegoten 

https://youtu.be/fMEgZiCTW0M


helden. De ‘Monkey Magic’ komt er niet echt tot leven, maar het is wel leuk om te zien hoe populair de 
legende kennelijk ook na vijfhonderd jaar nog steeds is.  
 
Misschien is het onvermijdelijk, maar wanneer we onze verlangens blussen, sterft de ‘Monkey Magic’ 
en verworden zijn avonturen tot scenes in een pretpark. Het komt me nu voor dat de rebel Monkey die 
lak heeft aan alle Hemelse Keizers en Boeddha’s en maar met moeite het gezag van de bodhisattva 
Guanyin erkent, vanaf het papier ook rebelleert tegen de soms zalvende woorden van zijn ‘bedenker’ 
Wu Cheng’en. Of is het de vertaling van missionaris Timothy Richard die me hier opbreekt.  
 

“The passion and the supreme will must live in harmony. 
Then all classes of society will be at peace. 

Demons are turned, the unclean are purified, and all go together towards Heaven.” 
The Monkey King’s Amazing Adventures 

(a journey to the west in search of enlightenment) 
By: Wu Cheng’en (1506? - ?) 

 

 
de waaier-prinses met de Flaming Mountains op de achtergrond 

 



 

 

Interlude#09 

jeugd is leven in het ‘nu’ 

loslaten of vasthouden is nog geen kunst 

maar een eenvoudige deal 

 

jeugd is toegewijd 

streven en het koesteren 

van je betrokkenheid 

 

  



 
Kashgar, voormalig Russisch consulaat 

 

postuum grafschrift  
 
tijdens het lezen van deze column kunt u luisteren naar: Iyamah - Ex-Factor (Lauryn Hill Cover) 
 

Man, who shall bear your heavy load? 
Bergsveinn Birgisson  

 
De gebouwen die nog resteren van het voormalige Russische consulaat in Kashgar bevinden zich op 
de binnenplaats van het Seman hotel. De receptioniste die geen Engels spreekt maar wel snapt wat 
we zoeken, kennelijk zijn we niet de eersten, begeleidt ons naar de binnenplaats annex tuin. In een 
van de gebouwen van het voormalige consulaat is nu een trendy coffeeshop gevestigd die helaas 
gesloten is. Op de binnenplaats en in de tuin zoeken we naar sporen van de voormalige Russische 
begraafplaats, met mogelijk het graf van missionaris Paul-Piet Hendriks.  
 
Het Russische consulaat in Kashgar was eind negentiende begin twintigste eeuw een bloeiende 
diplomatieke post, waar zelfs een regiment kozakken verbleef. Met het veel kleinere Britse consulaat 
streden beide grootmachten tijdens ‘the great game’ om invloed in Centraal Azië. Door de Russen 
wordt dit spel het ‘schaduwtoernooi’ genoemd. Wanneer je de strijd om politieke, economische en 
militaire invloed, een spel noemt, is het geen wonder dat een derde hond er mee heen gaat. 
Uiteindelijk zal een groot deel van het gebied onder invloed van China komen en onderdeel gaan uit 
maken van de volksrepubliek China. 
 
Paul-Piet Hendriks (eigenlijk Paulus Petrus Jacobus Hendriks, Venlo 1846 – Kashgar 1906) was als 
missionaris verbonden aan de congregatie van het Onbevlekte Hart van Maria (beter bekend als de 
missionarissen van Scheut, vernoemd naar de Anderlechtse wijk ‘Scheut’ waar het eerste huis van de 
congregatie stond). Binnen de Rooms Katholieke kerk was deze Paul-Piet kennelijk een wat 
getroebleerde persoon die zowel in Nederland als in China een lange reeks van conflicten achter zich 
aan sleept. Conflicten die op enige moment kennelijk zelfs tot in ‘Rome’ besproken zijn. In 1887, hij is 
dan pastoor in Kashgar, wordt de situatie onhoudbaar en komt het tot een finale breuk met de 
congregatie. Paul-Piet zal echter wel tot het eind van zijn leven in Kashgar blijven. Hij leeft er onder 
armoedige omstandigheden in een lemen hut, slaapkamer en kapel in een, waar hij dagelijks, met 
zelfgemaakte wijn, de mis opdraagt, staand voor een altaar dat bestaat uit een pakkist en bedekt is 
met een vuile lap linnen. Water en zeep waren bepaalde geen vrienden van ‘Father’ Hendriks merkt 
lady Macartney in haar memoires fijntjes op. Met de enige bezoeker van zijn missen, de Pool Adam 
Ignatiev krijgt hij ook ruzie. Maar zelfs voor een volledig lege kapel blijft Paul-Piet de mis op dragen, 
met de Pool luisterend aan het sleutelgat buiten. Tijdens al zijn jaren als missionaris in Kashgar schijnt 
hij één bekeerling gemaakt te hebben, een oude Chinese schoenlapper. 
 
Hendriks ontving enige financiële ondersteuning van George Macartney, de Britse consul in Kashgar 
en woonde zelfs enige tijd op het Britse consulaat. Dit was ook de periode van de grote 
archeologische ontdekkingen – hoewel de Chinezen liever van rooftochten spreken - in het gebied van 
de oude zijderoute. De verschillende archeologen/ (ontdekkings-)reizigers of rovers, zoals Aurel Stein 
en Sven Hedin, verbleven ook regelmatig aan het Engelse consulaat en maakten in hun dagboeken 
melding van hun ontmoetingen met Hendriks. Ook Lady Catherine Macartney de vrouw van de Britse 
consul noemt hem in haar memoires ‘An English Lady in Chinese Turkestan’. Uit deze bronnen komt 

https://youtu.be/UQa2YxiY2-s


een heel andere lezing van de persoon die ‘Father’ Hendriks wellicht ook was, naar voren dan uit zijn 
Nederlandse in memoriam. 
 
‘When my husband found himself stranded in Kashgar, his only friend was a Dutch Roman Catholic 
priest called Father Hendricks.’ In haar memoires omschrijft Lady Macartney ‘Father’ Hendriks als een 
goede vriend van haar echtgenoot, hoewel ze alleen het latijn als gezamenlijke taal hadden. Zijn 
bijnaam was ‘the living newspaper’, omdat hij de hele dag rondliep, bezoekjes aflegde en ‘nieuwtjes’ 
deelde. Kennelijk waren dit toch meer dan alleen de plaatselijke roddels, want George Macartney 
noemt hem ook een belangrijke bron van ‘intelligence’ hetgeen wellicht dan weer de reden was dat de 
Russen op hun beurt Hendriks niet mochten. Uiteindelijk overlijdt Hendriks aan de gevolg van 
keelkanker. Alleen in zijn hut had hij alle aanbod voor hulp en verpleging afgewezen en is hij tenslotte 
overleden, een einde aan een pathetisch leven dat zelfs voor zijn beste vrienden een gesloten boek 
bleef. Aurel Stein die dan in Kashgar is, stelt zijn vertrek uit om de begrafenis bij te wonen. Na zijn 
dood krijgt Hendriks ondanks zijn vete met de Russen een ‘Russische’ begrafenis, compleet met 
Kazakken-escort en een graf op de Russische tevens enige Europese, begraafplaats in Kashgar. Dat 
is de reden voor onze vergeefse zoektocht hier. 
 
‘a remarkable Dutch priest, much loved by all travellers in the region’, volgens schrijver en journalist 
Peter Hopkirk. Ik gun het hem bij wijze van bloemen, als postuum grafschrift en voetnoot bij zijn wat 
karige Nederlandse biografie.   
 

 
Kashgar, the great game 



 

 

Interlude#10 

jeugd is de betoverende muziek van 

Sirenen die het scheepswant beklimmen 

een meisje dat bloemen draagt 

 

jeugd is adem 

liefde 

licht 

 

 

  



 
Id Kah Moskee in Kashgar 

 

het tourniquet*  
 
tijdens het lezen van deze column kunt u luisteren naar: The Be Good Tanyas - For the turnstiles (Niel Young cover) 
 

a world where everyone is striving for what is not worth having. 
William Makepeace Thackeray 

 
Het draaihekje bij het mausoleum van Yusuf Has Hajip, moslim dichter en filosoof uit de negende 
eeuw, geeft pas na lang aandringen toegang. Na een kaartje gekocht te hebben, blijken we de enige 
bezoekers, Yusuf heeft de Lonely Planet dan ook nog niet gehaald. Het mausoleum zelf bestaat uit 
een begraafplaats, een moskee en wat bijgebouwen, alles in een milde staat van verval. De tuin met 
een prachtige houten druivenpergola is nog de grootste attractie. 
 
Een Chinees spreekwoord luidt: wanneer je Xinjiang niet hebt bezocht, weet je niet hoe groot China is 
en als je niet in Kashgar bent geweest weet je niet hoe mooi Xinjiang is. Toch is de regering in Beijing 
van oudsher bang dat Oeigoeren (evenals Tibetanen) zich willen afscheiden van China; een absoluut 
taboe. Daarnaast beslaat Xinjiang ongeveer een vijfde van het Chinese oppervlak, is het rijk aan olie 
en houdt China er zijn kernproeven. Xinjiang is officieel een autonome regio binnen China, toch 
hebben de Oeigoeren en andere moslim minderheden hier weinig invloed op hun leven. De repressie 
van de centrale overheid op hun godsdienst en cultuur is zo groot en alomtegenwoordig dat ze 
nauwelijks nog enige vrijheid genieten. De twee drijvende krachten in het moderne China zijn politieke 
stabiliteit en economische groei. Volgens de Chinese overheid is er in Xinjiang gebrek aan beide. 
Xinjiang is een van de armste regio’s van China en opnieuw volgens de Chinese overheid ligt ‘de 
wereldwijde gesel van het moslim extremisme’ ook hier op de loer. Daarom heeft de overheid massaal 
opleidingscentra opgericht. Volgens sommige schattingen leven inmiddels een miljoen mensen in 
Xinjiang in dergelijke centra. Ze krijgen er een vakopleiding om hun levensstandaard te verbeteren en 
lessen in ‘vaderlandsliefde’ om radicalisering en door de islam geïnspireerd terrorisme tegen te gaan.  
 
In hun uitwerking beginnen deze maatregelen echter steeds meer op een culturele genocide te lijken, 
waarbij de identiteit van een groep doelbewust en systematisch vernietigd wordt. Volgens de 
overheidspropaganda in deze centra ook ruimte is voor etnische muziek en dans. Door verschillende 
Chinezen die we spraken werden de Oeigoeren toch al omschreven als een vrolijke drinkende, 
zingende en dansende bende levensgenieters die bij voorkeur bij de dag leven. ‘wanneer je hun 
salaris hebt uitbetaald, komen ze pas weer opdagen als het geld op is’. Met andere woorden: die 
kunnen wel wat heropvoeding gebruiken. We zullen het nooit weten want journalisten of buitenlandse 
waarnemers krijgen geen toegang tot deze centra. Wanneer bij uitzondering een BBC ploeg toch 
wordt toegelaten, krijgen ze een zorgvuldig ingestudeerd toneelstukje te zien. Bij een 
onaangekondigde terugkeer ziet de realiteit er heel anders uit. 
 
De bewijzen van Bellingcat, Haaretz, The Guardian en de BBC die de repressie van de Chinese 
overheid tegen de eigen moslimbevolking laten zien, zijn te overtuigend om te negeren. Een ‘simpele’ 
vergelijking van satellietbeelden laat zien dat er de laatste jaren vele opleidingscentra, maar volgens 
deze zelfde bronnen detentiekampen of gevangenissen zijn gebouwd verspreid over de hele provincie 
Xinjiang. Behalve volwassenen worden in sommige van deze centra ook, soms zeer jonge, kinderen 
“heropgevoed”. Zo worden ze doelbewust van hun wortels, taal en cultuur vervreemd en heropgevoed 
tot echte vaderlandslievende Chinezen die zich niet meer identificeren met hun oorspronkelijke cultuur 

https://youtu.be/iDsCeIwfLtk


en met de islam, en ook geen Oeigoers - een Turkse taal -  meer spreken. Een vergelijking van 
satellietbeelden van nu en een paar jaar geleden laat ook zien dat in de hele provincie moskeeën en 
religieuze structuren vernietigd worden. Volgens Bellingcat zijn de laatste jaren eenendertig van de 
eenennegentig moskeeën in Xinjiang ‘verdwenen’. 
 
De bevolking wordt via de nieuwste surveillance systemen en software streng in de gaten gehouden. 
Daarnaast worden ze gedwongen DNA en bloedmonsters af te staan en worden samples van hun 
stem gemaakt. Alles om iedereen, overal en altijd maar te kunnen identificeren. Volgens diezelfde 
berichten krijgen buitenlandse toeristen die de regiobezoeken een app op hun telefoon geïnstalleerd, 
die hun email, contacten en tekstberichten kan lezen en die kan zien waar iemand zich precies 
bevindt. Tijdens onze reis van twee weken, in mei 2019, door Xinjiang zijn we tientallen keren 
gecontroleerd, echter is toen nooit naar onze telefoons gekeken. Wel heb ik bij aan komst in Beijing 
een Chinese simkaart geïnstalleerd, bij verwijdering is er echter wel een Chinees netwerk op mijn 
telefoon ‘actief’(?) gebleven. 
 
Er circuleren te veel getuigenissen waarin deze heropvoedingskampen naar voren komen als een 
moderne goelag archipel (Russische dwangarbeid en concentratiekampen) om te negeren. Volgens 
de Chinese overheid is er alleen sprake van armoede bestrijding via een gerichte beroepsopleiding. 
Alles is gericht op het bestrijden van ‘de drie kwaden’: (gewelddadig) terrorisme, (etnisch) 
separatisme, (religieus) extremisme. De vraag is waarom ander moslimlanden hier zo zwijgzaam over 
zijn, daar zal vast niet een antwoord op passen. Een van de verklaringen die ik tegen kwam, was de 
grote economische macht van China. Waarmee China kennelijk ook het rijke landen als Saoedi Arabië 
en de Golfstaten in zijn greep heeft. Allen investeren fors in de nieuwe Zijderoute van president Xi 
Jinping, wat ze kennelijk monddood maakt. Soms denken we dat belangrijke scheidingslijnen in de 
wereld cultureel of religieus van aard zijn. Vaker echter lijkt alles in de wereld ondergeschikt te zijn aan 
de taal van de dollar en aan wereldleiders die steeds opportunistischer worden. Allen beheersen ze 
het modern Esperanto van dollar en euro tot in de finesses. Hier zien we het heel andere gezicht van 
de nieuwe Zijderoute. Hier geen culturele uitwisseling waar Xi Jinping ons in de Verboden Stad in 
Beijing nog blij mee maakte. De meerderheid van de bevolking wordt hier naar de marge gedrongen 
en tot uitzondering gemaakt en haar cultuur vernietigd.  
 
Wat hebben we zelf kunnen waarnemen, zoals gezegd tientallen checkpoints, en strenge 
‘veiligheidscontroles’ op stations en in openbare gebouwen. De alomtegenwoordigheid van politie en 
leger. Een straatbeeld vol camera’s, maar ook in moskeeën en historische gebouwen die we 
bezochten. Honderd jaar geleden was Kashgar wellicht een van de meest afgelegen plaatsen op 
aarde, tegenwoordig is het zeker een van de meest gemonitorde plaatsen. De grote moskeeën in Xian 
en Kashgar worden misschien niet meteen afgebroken maar er wordt ook niets aan onderhoud, laat 
staan restauratie of behoud gedaan. Het gevolg laat zich raden. De oorspronkelijk cultuur van de 
Oeigoeren lijkt, evenals die van andere Chinese minderheden een leven beschoren als 
toeristenattractie. Filmdecors met partij getrouwe acteurs en een tourniquet er voor, die weinig van 
doen meer hebben met de oorspronkelijke cultuur. 
 
Bij het verlaten van het mausoleum weigert het draaihekje opnieuw dienst. In een gebouwtje naast de 
ingang schemeren schilden, wapenstokken en helmen door een vuil raam. De dame van het 
kaartjesloket opent het grote toegangshek voor ons en is zelfs zo vriendelijk een taxi voor ons aan te 
roepen voor een rit naar het graf van Xiang Fei bijgenaamd de welriekende concubine … 
 
* een tourniquet kan zijn een draaihek, dat gebruikt wordt voor toegangscontrole of het geleiden van personen een andere 
betekenis is knelverband of knevel, een noodmaatregel die gebruikt wordt om een leven te redden, maar die ook schade 
veroorzaakt 



 

 

Interlude#11 

jeugd is, met dank aan Eihei Dōgen, 

een dauwdruppel 

die de maan weerkaatst 

 

jeugd is, met dank aan William Blake, 

de oneindige wereld zien in een zandkorrel 

en de eeuwige hemel in een wilde bloem 

 

jeugd is, met dank aan Bob Dylan, 

een ladder naar de sterren 

die je omringen met hun licht 

 

 

  



Chini Bagh ‘Later we put up a veranda’ 

een Chinese tuin 

tijdens het lezen van deze column kunt u luisteren naar: Milk'n Blues - Miss You - The Happiest Days of Our Lives - Another 
Brick in The Wall (Stones + Pink Floyd cover) 

a memoir is not really about oneself but about a period, a time, a people 

Ingeklemd tussen de Taklamakan woestijn in het oosten en drie bergketens, de Tian Shan, de Pamir 
en de Karakoram aan alle andere zijden ligt Kashgar of Kashi. Gevangen in dit onverbiddelijke 
landschap wordt Kashgar eeuwenlang slechts bezocht door langs de oude zijderoute van oost naar 
west reizende handelaren. Tot enkele decennia geleden een van de meest afgelegen plaatsen op 
aarde, tot dat de Volksrepubliek China auto- en spoorwegen en zelfs een vliegveld ging aanleggen.  

Vijftig jaar lang van 1890 tot 1940 was Kashgar ook de meest vooruitgeschoven Engelse positie in ‘the 
Great Game’ de strijd met Rusland om invloed in Centraal Azië. Op het kleine consulaat wapperde de 
laatste ‘Union Jack’ tussen India en de Noordpool. Vanaf 1890 was de jonge George Macartney hier 
de Britse consul. In zijn strijd om invloed had hij een belangrijk voordeel op de oudere, meer ervaren 
en veel beter toegeruste – onder anderen met een regiment Kozakken – Russische consul. Namelijk 
zijn achtergrond, als zoon van een Schotse vader en een Chinese moeder. Hij sprak Chinees en hij 
was bekend met de Chinese cultuur en al snel instaat het vertrouwen van de plaatselijke Taotai en 
andere Chinese autoriteiten in Kashgar te winnen. Wat hem een belangrijke voorsprong gaf op zijn 
Russische tegenvoeter. 

In de herfst van 1898 komt George Macartney terug van een verlof in Engeland vergezeld door zijn 
eenentwintigjarige bruid Catherine. Samen zullen ze zeventien jaar in Kashgar blijven, er drie kinderen 
opvoeden en het Britse consulaat om toveren tot een thuis voor de reizigers die er af en toe 
langskomen. In haar onderhoudende memoires vertelt Catherine over het dagelijks leven in Kashgar 
en op Chini Bagh - de Chinese tuin – zoals het consulaat geleidelijk gaat heten. Uiteindelijk zullen de 
Maccartney’s tot 1919 in Kashgar blijven. George overlijdt uiteindelijk in 1945 op het Kanaaleiland 
Jersey en Catherine in 1949 inwonend bij haar zoon in Dorset.  

De teloorgang van de Chinese tuin hebben ze dan ook niet hoeven meemaken. Na de Chinese 
revolutie is het nog een tijdje in gebruik als Indiaas-Pakistaans consulaat. Daarna gaat het snel 
bergafwaarts met het gebouw en wordt het een goedkoop hotel voor vrachtwagenchauffeurs en een 
hostel voor backpackers. Dat is eigenlijk waar wij instappen, vastbesloten er een paar nachten te 
verblijven, er het beste van te maken en te zien wat er rest van het Britse consulaat. Dat valt niet mee, 
de hele omgeving, inclusief de Chinese tuin, is onder het beton verdwenen Voor het kleine deel van 
het consulaat dat nog rest, staat een monsterlijk hotel dat eigenlijk alleen uitblinkt in z’n hardcore 
communistische lelijkheid. Daar huren we uiteindelijk maar een kamer. In de vleugel van het consulaat 
die nu nog overeind staat, is een eenvoudig restaurant gevestigd, waar we ons troosten met een 
bordje gebakken rijst en een fles lauw bier. De plaats zelf lijkt geen echo meer van de plek die het ooit 
was. Gelukkig krijg ik de vrijheid om wat rond te dwalen. Wat er binnen nog aan het glorieuze verleden 
herinnert is waarschijnlijk uit de periode dat het een Pakistaans consulaat was. Echter, in een van de 
kamers vinden we nog de grote ijzeren Russische kachel waar Catherine ooit zo blij mee was: ‘Large 
iron Russian stoves had taken the place of the huge native fireplaces that gave little warmth, but 
plenty of smoke;’ Dat er nog hetzelfde glas in sommige ramen zit, lijkt onwaarschijnlijk, maar zou me 

https://youtu.be/ErHo_oCkspc
https://youtu.be/ErHo_oCkspc


niet verbazen. ‘One great day (…) a Russian merchant came with a caravan of window glass (…) it 
was very bad glass (…) But it was glass, and it let in the sunlight.’ Voor het restaurant bevindt zich nog 
de veranda ‘Later we put up a veranda, which improved the look of the house vastly.’ Voor de veranda 
staat een grote Iep of Olm, volgens het bordje er naast een Ulmus Densa, nog uit de tijd dat het 
gebouw een Britsconsulaat was en inmiddels ruim 130 jaar oud. Uiteindelijk lijkt deze, stevig in het 
beton verankerde, olm het enige dat nog resteert van de eens met zoveel zorg en liefde aangelegde 
Chinese tuin. 
 
De echte Chinese tuin is bewaard gebleven in de dagboeken van de reizigers die in Chini-Bagh een 
huis ver van huis vonden, van welke nationaliteit ze ook waren en dat is misschien wel de grootste 
verdienste van Lady Catherine Macartney. 

the rewarding path is never easy, the easy path never rewarding 
 

 
Chini Bagh ‘One great day (…) a Russian merchant came with a caravan of window glass’ 

 

  



 
anoniem schilderij (detail) zoals aangetroffen in een uitdragerij in Kashgar (Xinjiang/ China) 

 
tijdens het lezen van dit gedicht kunt u luisteren naar Cat Steven - Father and Son Live 1971 (the son) en Cat Stevens - Father 
and Son Live (the father) 
 
 

 

#lied van de jeugd 
 

voor Rosa en Vera 
 

ah! wat kan ik zeggen 
ik ben oud maar wij 

zijn één ziel jong en oud 
 

jeugd is het verweerde 

gezicht van een lentebriesje 

een reis zonder rotonde 

 

jeugd vernieuwt het leven 

met lentebloemen 

bloeiend in de woestijn 

 

jeugd is een moeras, een moestuin, 

een grabbelton, een wereld in de mist, 

het is wie je bent was of wilt zijn 

 

jeugd is het seizoen van de 

lente die verandert in het heldere 

licht van de vroege zomer 

 

jeugd is de rijkdom 

van wilde bloemen 

die de heuvel kleuren 

 

jeugd is vertrouwen en 

geloof in je toekomst 

en een nog eindeloze reis 

  

https://youtu.be/QQ2D58hVE7o
https://youtu.be/BnDyghexlz4
https://youtu.be/BnDyghexlz4


jeugd is dromen en 

het voeden van 

idealen en ambities 

jeugd is toegewijd 

streven en het koesteren 

van je betrokkenheid 

jeugd is, met dank aan Eihei Dōgen, 

een dauwdruppel 

die de maan weerkaatst 

jeugd is, met dank aan William Blake, 

de oneindige wereld zien in een zandkorrel 

en de eeuwige hemel in een wilde bloem 

jeugd is, met dank aan Bob Dylan, 

een ladder naar de sterren 

die je omringen met hun licht 

jeugd is leven in het ‘nu’ 

loslaten of vasthouden is nog geen kunst 

maar een eenvoudige deal 

jeugd is hard werken 

en volharden in je 

leren en denken 

jeugd is de geheime tuin 

van het hart waar we luisteren 

naar het lied van de liefde 

jeugd springt van de hak op de tak, 

doet soms pijn, brengt je in de war, 

het is een doolhof 

anoniem schilderij (detail) zoals aangetroffen in een uitdragerij in Kashgar (Xinjiang/ China) 



 
anoniem schilderij zoals aangetroffen in een uitdragerij in Kashgar (Xinjiang/ China) 

 
  



 

jeugd is het wonderbaarlijke 

zien 

in het alledaagse 

 

jeugd is nieuwsgierig 

onderzoeken om zo 

een nieuwe zijderoute te ontdekken 

 

jeugd is actie  iets 

wat gedaan wordt  wijsheid 

een geïmproviseerde dans 

 

jeugd heeft een witte veer 

in het haar en een takje 

rozemarijn in haar mond 

 

jeugd is de wind van verwachting en 

optimisme in de witruimte 

tussen letters woorden en zinnen 

 

jeugd is de betoverende muziek van 

Sirenen die het scheepswant beklimmen 

een meisje dat bloemen draagt 

 

jeugd is adem 

liefde 

licht 

 

jeugd is de kracht van graffiti 

soms expressief en dynamisch soms 

primitief altijd vernieuwend 

 

eeuwig is de roep, dwaal lang door 
weelderige tuinen en tijdloze woestijnen 

zorgvuldig hoedend het Ene … 
 

na het lezen van dit gedicht kunt u luisteren naar Reine del Cid and Tony Your Song  (Elton John cover) 
 
 

  

https://youtu.be/itDQYmQgcvc


verhalen van de zijderoute 

verhalen van de zijderoute 




