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Betoverend

Birma
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Vanaf het moment dat j ournalist Wies Enthoven voet
aan grond zet in Birma, raakt ze betoverd door de
eigen kleur die het boeddhisme daar aan de samen
leving geeft. Ondanks de roerige tij den in het land
lukt het haar om er iets te vinden wat ze lang zocht:
een beetj e stilte in haar drukke geest.
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Alles in dit land is zo in be weging

H
De vissers van het Inle meer
halen met grote fuiken de
vis binnen. Ze roeien met één
been. Het ziet eruit als een
betoverende dans op het
water, zo licht en eenvoudig
lijkt het te gaan. De stilte
waarin dit gebeurt is in
schrille tegenstelling tot
de drukte op de boot die
gouden Boeddhabeelden van
dorp naar dorp vervoert
Rechtsboven:
Wies Enthoven mediteert
tijdens zonsopgang

alf zes, de zon komt op en het uitzicht
voor me is onwerkelijk mooi. Honderden
gouden tempels met in de lucht steeds
dichterbij komende luchtballonnen
waarin toeristen zich, net als ik, verwonderen over
dit sprookjesachtige landschap. Ik zit boven op
een tempel in de oude stad Bagan en probeer te
mediteren. Vanochtend was daar geen tijd voor.
Voor dag en dauw hebben we onze fietsen gepakt,
om over zanderige en hobbelige onverharde wegen
hiernaartoe te komen. Nergens ter wereld vind je
zo veel tempels en pagoden op een betrekkelijk
klein oppervlak als hier in Bagan. Ze werden tussen
de elfde en dertiende eeuw in een uiterst welvarend
Birma gebouwd. Een deel daarvan is door oorlog en
aardbevingen tot ruïne geworden, maar het zijn er
nog steeds zo’n drieduizend. De beste manier om
ze te zien, is vanaf grote hoogte bij het opkomen
van de zon.
Onderweg voelde ik me wiebelig, want we hadden
niet ontbeten, en ik vroeg me af of ik het fietsen fysiek
wel kon volhouden. Ik sprak mezelf bestraffend toe
dat ik niet had gemediteerd en geen yoga had
gedaan. Tobberige gedachten, die niets te maken
hebben met ‘geduldig de problemen van het leven
op je af laten komen zonder angst, haat of woede’, de
leer van Boeddha waarmee ik de voorgaande dagen
in dit wonderlijke land constant ben geconfronteerd.
Ik doe mijn ogen dicht. Wie weet lukt het me hier
en nu om mijn getob om te zetten in die zuiverder
vorm van denken, en misschien wel heel even
alleen maar te ‘zijn’.

Gouden sneeuwpoppen
Enkele dagen eerder bevind ik me in een bootje op
het Inle meer, om het Paung Daw Oo festival mee te
vieren. Het meer, dat er eerder nog verstild bij lag
terwijl de zon haar laatste stralen op een groepje
lotusbloemen liet vallen, verandert wonderlijk snel
van sfeer. Dansende en zingende mensen in smalle,
wiebelige boten vieren uitbundig feest. Dagenlang
varen ze ter ere van Boeddha vier Boeddhabeelden
van dorp naar dorp. Iedereen zal offers naar de
plaatselijke pagoden brengen. Families met manden
vol gefrituurde hapjes en offergeld verzamelen zich
rond de plek waar de boot aanlegt. Vrouwen bestrooien het pad waarover de beelden gedragen worden
met de felroze blaadjes van de lotusbloem, zodat hun
bestaan op aarde ‘niet zwaar, maar licht zal zijn’.
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en tege lijkertij d heer st er een soort
saamhorigheid die me raakt

Vanuit ons bootje proberen we op ooghoogte te
komen met de vier beelden en ik speur tevergeefs
naar een imposante beeltenis van Boeddha.
Wat ik ontdek, zijn vier niet al te grote vormeloze
hompen goud bedekt met een roodfluwelen cape.
Het ziet er een beetje raar uit. Het lijken wel gouden
sneeuwpoppen, en ik betrap mezelf op een licht
gevoel van teleurstelling. Blijkbaar had zich in mijn
hoofd een verhaal ontwikkeld over een reusachtig
glimlachend Boeddhabeeld. Het is belangrijk, dus
zal het wel groot zijn, zoiets.
Onze gids Min legt uit dat de hompjes er zo uitzien
omdat ze al honderden jaren door gelovigen worden
beplakt met flinterdunne laagjes bladgoud.
Alles om Boeddha te eren en te benadrukken dat
hij lééft. Ik was afgeleid door mijn gedachten over
het uiterlijk van de Boeddha’s, maar ineens word ik
geraakt door de uitdrukking op Mins gezicht. Hij
kijkt me met stralende ogen aan en zegt: “Ik voel me
zo gelukkig nu.” Met totale overgave. Tussen al die
mensen en in alle drukte lukt het hem zich volledig
te concentreren. Ik weet zeker dat hij hier, in het
bijzijn van de goudklompen die mij maar weinig
zeggen, oprecht en intens gelukkig is. Ik voel een
sprankje van zijn geluk overwaaien.

De kracht van herhaling
Elke avond val ik in slaap met op de achtergrond het
geluid van een vaag gemurmel. Ik versta er niets
van, heb geen idee van het hoe en waarom, maar ik
merk dat de stem die over het Inle meer klinkt me
rustig maakt. De mensen hier, de Intha - hun naam
betekent ‘zonen van het meer’ - leven letterlijk in
het water. Hun huizen en pagoden staan op palen,
ze telen tomaten in drijvende tuinen, vangen vissen
om in hun levensonderhoud te voorzien en leven
zichtbaar volgens de boeddhistische leer. Op de
altaren in hun spaarzaam ingerichte huizen worden
steeds nieuwe eetbare offers gelegd.
Achter ons hotel loopt een pad, en ik besluit het te
volgen om dichter bij de mysterieuze stem te komen. >
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N ergens ter wereld vind j e zo veel

tempels en pagoden op een betre kkelijk
klein oppe rvlak als hier

Koning Anawrahta stichtte in 1044 het eerste
Birmaanse koninkrijk. Als kersvers bekeerde
boeddhist stortte hij zich vol overgave op het
bouwen van zo veel mogelijk tempels. En hoe wel
oorlogen en aardbevingen hun tol eisten, bleken
de heiligdommen bestand tegen de tand des tij ds
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In de kloosters worden de lessen

Rechtsboven:
Vrouwen gebruiken thanaka
als make-up: een goudgele
substantie die wordt gemaakt
van de jasmijn-boom. Eerst
smeren ze hun gezicht in,
want het beschermt tegen de
zon, en daarna nog wat extra
op de wangen als versiering
Rechtsonder:
Op heilige plekken, maar ook
daarbuiten, zie je mannen en
vrouwen die met een gebeds
ketting in hun hand mantra's
prevelen

> Na ongeveer drie kwartier lopen, sta ik recht voor
een smalle stenen trap die leidt naar de plaatselijke
pagode. Binnen zit een man in een vierkant hokje.
Hij leest voor en reciteert uit een van Boeddha’s
talrijke geschriften. Een microfoon leidt het geluid
naar de grote megafoon op het dak van het klooster,
zodat zijn monotone stem in de wijde omtrek te
horen is. Iets verderop wenkt een groepje van vijf
mannen me naderbij voor thee. In de gepubliceerde
brieven van Birma’s heldin Aung San Suu Kyi had ik
al gelezen dat theedrinken een belangrijk onderdeel
van het sociale leven vormt. De sterke groene thee
staat niet alleen in alle plaatselijke theehuizen voor
je klaar, maar ook in de kloosters en pagoden. Bij de
thee delen mensen hun zorgen en hun nieuwtjes en
praten ze over politiek. In haar brieven voegt Suu Kyi
daaraan toe: ‘als het tenminste niet te gevaarlijk is’.
De mannen van de thee blijken uit het dorp te komen.
Ze wachten op hun beurt. Om de twee dagen moet
ieder van hen een uur voorlezen uit de boeken waarin
de woorden van Boeddha staan. Heel praktisch.
Het zijn de discipline en de kracht van de herhaling
die je dichter bij het nirvana brengen. Dag en nacht
hoor je op deze manier de lessen die Boeddha meer
dan tweeduizend jaar geleden doorgaf. In alle
kloosters worden ze voortdurend hardop gechant.
Een eeuwigdurende lezing is het. Het doet iets met
me, merk ik. In de loop van de dagen helpt het me
al mijn dwalende gedachten rond één punt te concentreren, het nu.

Boeddha's basisregels
Je voortdurend en volledig op Boeddha richten,
dat is de enige manier om je gedachten puur te
houden en niet te zwichten voor alles wat je geest
vertroebelt, vertelt de hoofdmonnik van een groot
klooster me. Gids Min heeft me meegenomen naar
de plek waar hij als jongetje werd ingewijd in het
boeddhisme, zoals gebruikelijk is bij Birmese
kinderen vanaf een jaar of tien. Soms zijn ze niet
langer dan een paar dagen in het klooster, maar
iedere Birmees heeft een keer een bedelnap in zijn
handen gehad.
Het is een van de vele feestdagen hier in Mins
geboortedorp, en jong en oud komen samen in
de pagode. Recht onder het beeld van Boeddha is
een monnik de leer aan het verkondigen. Het is geen
reciteren, het is eerder wat je in het christendom
‘preken’ zou noemen. Vanaf zijn gouden gestoelte
kijkt hij neer op de dorpelingen die zich op de grond
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van Boeddha voortdure nd gechant, als een
eeuwigdurende lezing

aan zijn voeten hebben verzameld. Vooraan de mannen in hun mooiste longyi’s - de Birmese variant op
de sarong - daarachter de vrouwen. Iedereen kijkt
om wanneer we binnenkomen. Ik voel me opgelaten;
ik wil hun bijeenkomst niet verstoren. Min lacht mijn
bezorgdheid weg: “Ze kijken allemaal naar ons omdat
ze mij kennen, dit is mijn dorp. Iedereen kent elkaar.”

Oefenen, oefenen, oefenen
Het betovert me, de verbinding tussen mensen die ik
tijdens deze reis zie. Die lijkt zo sterk. Het samenzijn
rond vieringen voor Boeddha, het delen van voedsel
met de monniken. Hier, in dit land dat zo in beweging
is en waar nog steeds strijd is tussen partijen met
verschillende politieke en religieuze overtuigingen,
is er tegelijkertijd een soort saamhorigheid die me
raakt. Elke keer als je met een monnik of met wie dan
ook op straat praat, komen de vijf basisregels van
Boeddha naar boven: niet doden, niet stelen, geen
overspel plegen, niet liegen en geen verdovende
middelen gebruiken. Hoewel iedereen weet dat deze
regels ook worden overtreden, lijkt er tegelijkertijd
een diepe intentie te zijn om ze na te leven.
Alle wijze mannen en vrouwen die ik tijdens mijn
verblijf in Birma ontmoet, leggen uit dat het boeddhisme maar uit één ding bestaat: oefenen, oefenen,
oefenen om de geest onder controle te krijgen. En
dan hebben ze het niet alleen over mediteren, maar
ook over het reciteren en bestuderen van Boeddha’s
teksten. Ze hameren erop dat je met je gedachten
een werkelijkheid creëert die alleen in jouw hoofd
bestaat, waarbij je óf verlangt naar hoe het vroeger
was, óf vooral bezig bent met nadenken over je
gewenste toekomst. Om nog maar te zwijgen over
de neiging van velen om vooral de gedachten aan
slechte ervaringen in stand te houden en alles wat
goed gaat, zo snel mogelijk te vergeten.
De beeltenis van Boeddha is het symbool van menselijke perfectie. Het boeddhisme is geen religie, er
is geen god. Jij als mens zult het zelf moeten doen;
je kunt anderen ook niet voor je laten eten en drinken. >
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De beroemde gouden Shwedagon pagode torent
hoog boven de stad Yangon uit. De weg naar
de tempel is bezaaid met stalletj es waar j e
behalve geurende bloemen om te offeren, ook
de kleding en bedelnappen kunt kopen die
j e de monniken ziet dragen

Het boeddhisme is geen religie,

er is geen god. Jij als mens zult het
zelf moeten doen
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Mijn geest, die altij d maar doorgaat,

stuit hier op mensen die late n zien
dat het ook ande rs kan

> Boeddha zit ín je. Je zou kunnen zeggen dat het
vereren van Boeddha eigenlijk steeds het geven van
eer aan jezelf is, maar dan wel je volmaakte zelf, de
perfecte mens in je.
’s Avonds lees ik in een leerboek dat Min voor me
meebracht. Er staat:
‘No one saves us but ourselves
No one can and no one may
We ourselves must walk the path
But Buddha’s clearly shows the way.’
In mijn hoofd begint de kakafonie van vragen en
gedachten die met me meereizen langzaam iets
stiller te worden - terwijl ik daar maar heel weinig
voor doe. Ik ben de hele dag op pad en onder de
mensen. Misschien is verkeren tussen mensen die
oprecht bezig zijn om hun geest ‘de goede kant uit
te zetten’ al voldoende.

heiligdommen gezien dat ik ze door elkaar begin te
halen. Overal zie en ervaar ik iets soortgelijks: een
toegankelijke sfeer, overal mensen. Hun manier van
leven laat me een grote geestelijke rijkdom zien en
berusting in hoe het leven is. Het heeft weinig
te maken met mijn ongeduld en eeuwige drang
naar meer en beter. De vier nobele waarheden die
Boeddha aan zijn volgelingen heeft meegegeven,
zijn hen met de paplepel ingegoten. ‘Leven is lijden.
Lijden wordt veroorzaakt door het voortdurende
verlangen naar meer en anders. Als mens kun je
het lijden stoppen. Dit doe je door je spiritueel te
ontwikkelen en het achtvoudige pad van Boeddha
te volgen.’ En waar begint dat mee? Precies, met het
aanpakken van mijn eigenwijze geest. Mijn geest die
altijd maar doorgaat, en die hier in het kleurrijke en
levendige Birma stuit op mensen die laten zien dat
het ook anders kan.
Zelden heb ik me zo snel ergens welkom en thuis
gevoeld als in dit land waar je struikelt over de
tempels. Overal ben ik met open armen ontvangen
en kreeg ik wijze lessen mee. Ik weet dat het een
levenstaak is om mijn drukke geest tot bedaren te
brengen, maar als het me ergens kan lukken er een
begin mee te maken, dan is het in Birma.

Het kan ook anders
De versnelling van de mountainbike klikt steeds van
1 naar 2, heuvel op, heuvel af. Maïsvelden vliegen
aan ons voorbij, afgewisseld met kleine riviertjes
die bezaaid zijn met prachtige witte bloemen: de
eetbare Hin Nyants. Net als ik denk dat ik het echt
geen minuut langer volhoud bij 35 ºC, zie ik gids
Htwe Htwe (spreek uit: twee twee) afstappen.
Ze gebaart dat ik moet wachten en klimt langs een
steil pad omhoog. Na tien minuten komen er twee
roze wolkjes van de berg af dansen. Ze wenken.
Daar, boven op de berg, staat het Maha Aye Myo Gyi
klooster, waar we overnachten. Een van de nonnen ik schat haar niet ouder dan een jaar of veertien pakt liefdevol mijn elleboog en duwt me min of
meer de berg op. Even later sta ik in een gigantische,
koele houten zaal met een adembenemend uitzicht
over de Ayeyarwaddy rivier. Het blijkt mijn slaap
kamer te zijn.
Zoals elke keer als ik een Birmees klooster betreed,
verbaas ik me weer over de rust die in me vaart,
ook al heb ik in de afgelopen tien dagen zo veel
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tekst Wies Enthoven
fotografie Joss de groot

REISINFORMATIE
Deze reis naar Birma is tot stand gekomen in
samenwerking met Sawadee Reizen, een
avontuurlijke reisorganisatie gespecialiseerd in rondreizen over de hele wereld.
Sawadee reist altijd in kleine groepen en
besteedt veel aandacht aan de natuur, de
lokale bevolking en de cultuur van een
land. Sawadee organiseert regelmatig
prachtige reizen naar Birma.
Voor data en informatie:
www.sawadee.nl en 020 4202220
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