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Niet ver van het Nepalese Kathmandu ligt de onwezenlijke, de onwerkelijke stad Bhaktapur. De stad is ontstaan in de 12e eeuw en wanneer je door het 
oude centrum loopt, waan je je in een levend museum. De tijd heeft hier stil gestaan. Het is al eeuwen niet meer de hoofdstad van het land maar het 
kent een aparte status, met een trotse onafhankelijkheid en zelfs een eigen taal. Bij het aanschouwen van de oude bouwwerken met veel houtsnijwerk 
vraag je je af of ze wel echt zijn. Iedere gevel is een bijzonder kunstwerk met oneindig veel details. Duizenden figuren zijn voor de eeuwigheid 
uitgesneden in het barstende en scheurende hout, en weten de tand des tijds te weerstaan. Er komen zelfs meer erotische beelden van de Kamasutra in 
voor. De oude stad kraakt, piept en hijgt van ouderdom en je bent bijna bevreesd om de muren en gebouwen te wekken door enkel je aanwezigheid. Je 
zou willen fluisteren om de betoverende pracht en stilte niet te verbreken.

Durbar Square 

In dit vroegere koninkrijk word je vanzelf actiever wanneer je in Pokhara aankomt, een stad in de bergen, langs een meer met in de verte de besneeuwde 
bergketen Annapurna. De stad is druk omdat dit het vertrekpunt is van vele trektochten. Er komen vooral grote aantallen backpackers. Je ontkomt daar 
niet aan het hiken, het trekken en de fysieke ontdekking van de natuur. Wanneer je te voet over kleine paden wandelt schieten kleine diersoorten overal 
weg terwijl je geniet van de vele vergezichten die zich aa nbieden. Kleine ogenschijnlijk verloren restaurants bieden er gastvrijheid en vullende maaltijden 
bestaande uit rijst, linzen en spinazie, die je met de hand mag opeten. Het valt nog best tegen om dat netjes te doen. Verse thee helpt je weer op weg 
om de volgende kilometers af te leggen en Nepal van steeds hoger te aanschouwen, voor een dagtocht of voor een wandelavontuur dat dagen duurt. 
Vaak ben je er eenzaam, soms kom je andere wandelaars tegen die evenals jezelf dit imposante gebergte voor een stukje willen bedwingen.

Een rit te paard door deze bergen geeft een nog andere dimensie maar staat zeker niet synoniem aan lui, noch voor het dier, noch voor de ruiter. Op 
gladde stenen en schuine hellingen glijden de hoeven van de paarden vaak weg en moeten zij en de berijders telkens opnieuw vechten om het evenwicht 
terug te vinden. 
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Olifanten en kano kruisen elkaar

Nog actiever en nog beweeglijker is het in het tropische deel van Nepal, en wel in het nationaal park van Chitwan. Wanneer je je door het oerwoud 
worstelt, te voet, met een kano of op de rug van een olifant, lijkt het of alles om je heen mee deint: het hoge gras dat de savanne vormt, de takken van 
de bomen en de dieren. De Bengaalse tijgers die hier leven bewegen zo snel en zo stil dat je ze maar zelden ziet. De krokodillen die rond je kano 
zwemmen lijken traag en sloom maar met één snelle actie slaan ze met hun staart tegen de boot die daardoor gevaarlijk begint te schommelen in het 
ineens dreigende water. Olifanten stampen heen en weer en breken alle takken die hun pad kruisen, terwijl de kleine Aziatische neushoorns de enige 
dieren lijken te zijn die gewoon af en toe stil staan om zich te laten bekijken. Ook de blauwe ijsvogels gunnen je maar een kort moment van verwondering 
voordat ze elders heen vliegen, buiten je bereik.

De Aziatische neushoorn

Nepal is een land van uitersten. Het hoge, kale en koude Himalayagebergte staat in schril contrast met de vruchtbare en warme, tropische gebieden. Op 
sommige plaatsen zijn er meer toeristen dan oorspronkelijke bewoners en twee historische hoofdsteden liggen dicht bij elkaar terwijl ze weinig gemeen 
hebben. Op de achtergrond klinkt overal het eentonige maar nimmer vervelende ‘Om mani padme hum’ , één van de bekendste mantra’s binnen het 
boeddhisme en die je na een bezoek aan deze streken niet meer loslaat. Nepal is gewoon een land om te ontdekken.

Meer lezen?
Kijk op Ecritures voor boeken van Royan en op het Wereldwijzer Nepal Forum.

Royan van Velse is werkzaam in de Gezondheidszorg en is daarnaast schrijver van boeken en 
verhalen waaronder het boek ‘Reizen door landen in opspraak’. Voor Wereldwijzer schrijft hij 
maandelijkse columns over interessante bestemmingen die hij heeft bezocht.
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ZOEKEN

Royan - 26-04-15, 23:28  Reageren 

Wat een drama in Nepal! Al die mensen. En dan te bedenken dat Durbar Square verwoest is. Het woord 'beweeglijk' in mijn titel is 
wel heel ironisch ineens. Heel erg triest voor al die slachtoffers. 
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