
 
 

Uittreksel onze nieuwsbrief van het 4de kwartaal 2005. 

 

Het verhaal van ‘THE KING AND I’. 

 
Vandaag de koning ontmoet, veel meer dan een Namaskar (beleefde goeiendag groet) die ik mocht 

overbrengen kon er niet van af maar soit, hij keek toch wel even raar op wat die blanke daar tussen al 

die opgetrommelde groepen kleine politiekers, vrouwengroepen en de lokale scouts kwam doen.  Door het 

staakt-het-vuren kan hij zich blijkbaar terug onder de bevolking begeven, alhoewel het niet duidelijk is 

hoe enthousiast hij nu eigenlijk ontvangen wordt en door wie precies (naast mij stonden een groep scouts 

en een politieke partij uit een afgelegen district, waarvan de secretaris die naast mij aanplakte een hele 

speech aan de koning uitgebreid declameerde en hem uiteindelijk danig verveelde want hij haakte na 

precies 30 seconden af.  Ik vrees dat de afstand tussen politiek hier en de burger de afstand tot de top 

van de Everest evenaart of zelfs overtreft.  Opvallend ook is dat de koning, politieke mandatarissen, 

geheime politie en jonge nozems met (synthetische) leren jekkers op brommers allemaal van die 

ondoorzichtige donkere brillen ophebben.  Is er iemand bang zich in de ogen te laten kijken? 
 

Terug na die groet nu: even voordien was de Nepalese TV wel even komen polsen (na een stillen knik van 

die partijsecretaris naast mij) of ik voor een interview in aanmerking kwam.  Na mij eerst een Nepalese 

vlag in de hand geduwd te hebben en na aandringen dat ik wat bloemen moest hebben - die ik prompt van 

een persisterende achter mij staande Nepalees die maar naast mij wilde indrammen van zijn bos plukte 

die toch al constant mijn allergie gevoelige neus prikkelde en dat met twee uur in de volle zon te staan 

er ook nog bij - wel dan uiteindelijk toch een interview gegeven met de bevestiging `wat een mooi land 

en de koning toch ook was en dat het goed was hem hier te ontmoeten met al dat volk dat ook zo blij was 

en ‘blablabla’  Let wel: in `t Nepalees, hola! Correctie: de positieve zinnen pasten toevallig netjes met het 

aantal woorden die ik ken om enkele – net normaal klinkende -  zinnen te maken.  Toeval in het leven is 

alles of wat een mens toch allemaal toe in staat is onder de gepaste omstandigheden  
 

Het resultaat kent dan ook geen climax: ben vergeten naar het nieuws te kijken om te controleren of ik 

nu een tv-beroemdheid geworden ben maar daardoor misschien ook wel op de zwarte lijst van die andere 

partij die thans veel meer land bezit (maar helaas totaal niet bestuurt) terecht gekomen ben. 

Ben nadien toch nog laat genoeg opgebleven op 2de journaal te halen om 10 uur (amai zo laat) en ik bleef 

er gelukkig uitgeknipt.  Doch de analyse van de koning wat het volk hem te vertellen had was bijzonder 

bizar: hij had het voortdurend over de aanleg van een nieuwe luchthaven in Pokhara en de constructie 

van de verbindingsweg tussen Beni en Jomoson door de diepste en wellicht mooiste kloof ter wereld (als 

al miraculeus mogelijk is dan zeker onmogelijk te onderhouden en zeker niet van een kwaliteit die wij een 

weg zouden noemen, meer iets van een stoffig zand en rotsenbaan).  Noot hierbij: weg ten dienste van 

het leger met zijn zware onbedreigde basis in het noorden (hier kunnen de rebellen nietsdoen wegens 

gen jungle om zich in weg te steken enz.…) en de nog laatste regeringsbolwerk Beni, districtshoofdplaats 

en virtueel ‘prison’ wegens geïsoleerd.  O en ook voor de daar wonende grote handelaars die zo een korte 

ononderbroken wegverbinding krijgen met Tibet oftewel China! 
 

“Hallo koning: en is er niemand die iets te zeggen heeft over de burgeroorlog en de politieke impasse van 

het land?”  Maar jawel: Na een tiental minuten daarover had de koning ook nog te melden dat inderdaad 

sommige mensen hem ook nog vertelden over de nood aan vrede maar dat hij dat al wist van andere 

ontmoetingen met het volk in andere plaatsen!  Dus de koning heeft altijd gelijk en weet alles.  Want zo 

ging hij verder: `Als al diegene die de verkeerde weg opgegaan is naar het thuis terug komen kan er 

tevreden zijn! ` En wie, als ik vragen mag is er nou op de verkeerde weg?  Of loopt iedereen verkeerd of 

verloren?  Wie kan het weten?  Wordt vervolgd… 
 


