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Ik zou liever schilder willen zijn
dan woordkunstenaar,
vanochtend.
In de nevel tekenen zich,
met hun grote bemoste omhelzingen,
de machtige rododendrons af.

Tiziano Terzani, Een idee van het lot
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zonder de top te bereiken

Eind 2017 – tevens het einde van mijn veertigste le-
vensjaar – vertrok ik met een paar vrienden naar 
de regio Dolpo, een hoogvlakte in het noordwes-
ten van Nepal, waar we ongeveer een maand te voet 
over meer dan vijfduizend meter hoge passen langs 
de grens met Tibet zouden trekken. Tibet zelf was 
onbereikbaar, en niet vanwege grenskwesties: nadat 
het in 1950 was bezet door het Chinese leger en de 
Culturele Revolutie er in de jaren zestig en zeven-
tig verschrikkelijk had huisgehouden, was het ten 
slotte genadeloos gekoloniseerd door het nieuwe 
kapitalistische China en bestond dat oude rijk van 
monniken, kooplieden en nomadische herders een-
voudigweg niet meer.
 Maar wat wel bestond, althans, dat was me ver-
teld, was een klein Tibet op Nepalees grondgebied, 
dat op een of andere manier door de geschiedenis 
was vergeten. Ook op de kaarten van Dolpo ziet 
het eruit als een anomalie: terwijl het staatkundige 
Nepal normaal gesproken wordt begrensd door de 
zuidkant van de Himalaya-keten, trekt het op die 
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plek de bergen over en dringt door tot in de immen-
se Tibetaanse Hoogvlakte, waar zich een gebied be-
vindt, helemaal boven de vierduizend meter, waar 
moessons noch wegen komen: het meest dorre, 
meest afgelegen en dunst bevolkte gebied van het 
land. Misschien, zo dacht ik bij mezelf, zou ik daar 
het Tibet kunnen zien dat niet meer bestaat, dat nie-
mand van ons ooit nog zal kunnen zien: dat was de 
reis die ik wilde maken in mijn veertigste levensjaar, 
toepasselijk voor het vieren van het afscheid van dat 
andere verloren koninkrijk, mijn jeugd.
 Dat was niet mijn enige drijfveer. Net zo belang-
rijk was de karavaan waarvan ik deel zou uitmaken. 
De Himalaya is geen gebied dat je lichtvaardig be-
treedt: om honderden kilometers door onbewoon-
de bergstreken te kunnen afleggen, had je een heuse 
expeditie nodig, met gidsen, dragers, muildieren, 
een kampement dat elke avond opgebouwd en elke 
ochtend weer afgebroken moest worden, en reisge-
noten.
 Een van de negen mensen die samen met mij 
vertrokken was Nicola, met wie ik kort tevoren 
bevriend was geraakt. We waren elkaar tegengeko-
men, hadden het gevoel dat we op elkaar leken en 
bevonden ons in de fase waarin er nog van alles aan 
de ander te ontdekken viel. Maar we geloofden bei-
den dat je niet werkeloos moet toekijken als vriend-
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schappen ontstaan: ze moeten worden onderbouwd 
en opgebouwd, en ze vergen memorabele onder-
nemingen om ze toekomst te geven. En dus had ik 
hem op een lenteavond gebeld, hem Dolpo beschre-
ven en gevraagd: ‘Zullen we er samen heen gaan?’
 ‘Goed,’ had hij geantwoord. Nu was het herfst en 
geen van ons tweeën was ervan teruggekomen.
 Mijn andere reisgenoot was Remigio, de dier-
baarste en lastigste vriend die ik op dat moment in 
mijn leven had. In de tien jaar van onze vriendschap 
was het me nooit gelukt hem mee te lokken uit 
het bergdorp waar hij was geboren en getogen, en 
waar ik was gaan wonen. Niet dat ik hem daar per 
se weg wilde hebben, maar ik wilde iets nieuws met 
hem delen: een plek waar we allebei vreemdelingen 
zouden zijn, het gevoel van weg te zijn, op ontdek-
kingstocht. Ik had hem maandenlang het vuur na 
aan de schenen gelegd, had elke mogelijke overre-
dingstechniek gebruikt, en het had me niets anders 
opgeleverd dan twijfels en bedenkingen zijnerzijds. 
Er was altijd wel een knie die het niet deed, geld dat 
ontbrak, zelfs de auto die kuren had. Ten slotte arri-
veerde hij op het vliegveld toen ik me er inmiddels 
al bij had neergelegd dat ik hem niet meer zou zien 
verschijnen.
 ‘Dus je gaat toch mee?’ vroeg ik.
 ‘Ach ja,’ antwoordde hij schouderophalend.
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 Ik wist dat je in de bergen altijd alleen loopt, ook 
als je met iemand samen bent, maar ik was blij mijn 
eenzaamheid met deze reisgenoten te kunnen de-
len.

We vertrokken begin oktober, wanneer in de Alpen 
de eerste sneeuw wordt verwacht, en landden in een 
warm en stoffig Kathmandu, waar het moessonsei-
zoen net was afgelopen. Sinds mijn laatste bezoek 
leek de stad nog verder over het brede dal te zijn 
uitgewaaierd: er waren nog meer opeenstapelin-
gen van buitenwijken, sloppenwijken, woonwijken, 
zwerfhonden, apen, bedelaars, kinderen en graat-
magere koeien midden op de weg. Van de hindoe- 
en boeddhistische tempels op het Durbarplein, die 
door de aardbeving van 2015 zwaar waren bescha-
digd of helemaal waren ingestort, restten alleen nog 
puinhopen; de nog overeind staande muren waren 
gestut met houten palen. Op grote borden stond te 
lezen dat de Chinese regering zich met de herbouw 
bezighield. China? Wat deed China op het belang-
rijkste plein van Nepal?

Ik was van huis vertrokken met koorts, hetgeen de 
algehele chaos nog verergerde, en toen ik me door 
een vrouw liet ompraten om poedermelk voor haar 
kind te kopen, bestalen zij en haar handlanger in de 
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winkel me van bijna al mijn roepies. Slagers hadden 
donkerrode ribstukken en bloederige geitenkoppen 
in de stegen uitgestald, en in de tempeltjes op de 
straathoeken lieten gelovigen bloemen en fruit ach-
ter, die daar vervolgens lagen weg te rotten. In Tha-
mel, de toeristische wijk waar groepen westerlingen 
rondliepen die binnenkort naar de Everest zouden 
vertrekken of die op zoek waren naar het Kathman-
du van The Beatles, kochten we de laatste spullen 
voor de expeditie in een van de winkels met twee-
dehands materiaal: windjacks, truien, schappen 
met hele ladingen bergschoenen, allemaal spul dat 
de kopers cadeau doen aan hun dragers als ze die 
op grote hoogte in overhemden met korte mouwen 
en op teenslippers zien rondlopen, en die de dragers 
weer doorverkopen zodra ze terug zijn in het dal. 
Overal stof, handen, bezwete lichamen, claxons, go-
ten vol rottende troep, en toch was er iets in die stad 
wat niet ophield me te betoveren.
 De beste cafés bevonden zich op dakterrassen, 
waar je het gevoel had je boven de menselijke misè-
re te verheffen. Als we achter een paar biertjes over 
de reis praatten, keken we uiteindelijk altijd naar 
het noorden: vanuit Kathmandu kun je de Himala-
ya niet zien, alleen de heuvels en de wolken die het 
dal omsluiten, maar we konden ons het gebergte wel 
voorstellen, en huiverden. Na een tijdje veranderde, 
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zoals dat in Nepal gaat, het gevoel dat je je tijd zit te 
verdoen in het gevoel dat je aan een ander tijdsver-
loop moet wennen. Pas als je je daaraan overgeeft, 
bereik je de juiste gemoedstoestand voor de reis. 
Toen op een ochtend de vergunningen om Dolpo 
binnen te trekken arriveerden, konden we eindelijk 
op weg.






