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Oud-Raaltenaar Lennaert van Veen brengt boek ‘Koningen van de Himalaya’ uit

Een levensreis van drie maanden door Azië

Braderieën in centrum van Wijhe

Koningen van 
de Himalaya

Lennaert van Veen

Fascinerende ervaringen 
in Nepal en Tibet

Op 1 juni 2001 vermoordde de Nepalese kroonprins Diprendra 
bijna al zijn familieleden, waaronder zijn vader koning Birendra en 
zijn moeder koningin Aishwarya. Nepal stond in vuur en vlam. Het 
prachtige en ooit zo vredige koninkrijk in de Himalaya zou nooit 
meer hetzelfde zijn… 

In dit boeiende, autobiografische reisverhaal beschrijft de auteur in 
geuren en kleuren de chaos die hij in Nepal van dichtbij meemaakte 
tijdens en na dit koningsdrama. De letterlijk adembenemende en 
levensgevaarlijke vlucht uit Kathmandu die de auteur hierop on-
dernam, voerde hem dwars door de Himalaya over het Tibetaans 
Plateau naar het mythische Lhasa. 

Dit boek is evenwel niet alleen een verslag van een unieke reis die 
vervlochten is met de koninklijke massamoord. Het is ook een ener-
verend verhaal met meerdere lagen waarin talloze fascinerende reis-
ervaringen op een toegankelijke, soms humorvolle manier gekop-
peld worden aan de rijke geschiedenis, spiritualiteit en cultuur van 
Nepal en Tibet (met speciale aandacht voor het Tibetaans boed-
dhisme en de Tibetaanse kwestie). Deze vlot geschreven historische 
reisbeschrijving van een wereld die razendsnel aan het verdwijnen 
is, is daarmee tevens een inspirerende introductie tot twee van de 
mooiste en meest tot de verbeelding sprekende landen ter wereld.
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“Het was een reis die mijn hele leven heeft veranderd”, stelt 
oud-Raaltenaar Lennaert van Veen (1973) onomwonden vast. 
Eind mei 2001 begon hij samen met zijn zus Esther aan een drie 
maanden durende rondreis door Azië. Het tweetal landde op 
01 juni in Kathmandu in Nepal. Dezelfde dag zou kroonprins 
Dipendra vrijwel de gehele koninklijke familie uitmoorden. 
Het land belandde in een chaos en Lennaert en Esther zaten er 
middenin. En dat was nog maar het begin. Lennaerts net uitge-
brachte boek ‘Koningen van de Himalaya’ is een verslag van die 
reis. Momenteel werkt hij aan het tweede deel, over de tijd die 
hij met zijn zus doorbracht in Thailand en Maleisië.  

“Na afloop van de reis stond 
het voor mij vast, hier ga ik ooit 
een boek over schrijven”, vertelt 
Lennaert. “Het heeft door allerlei 
omstandigheden, werk en derge-
lijke, tien jaar geduurd, maar nu 
ligt ie er!” ‘Koningen van de Hi-
malaya’ is een mengelmoes van 
een traditioneel autobiografisch 
reisverslag, een landenintroduc-
tie, een avonturenroman en een 
spirituele ontdekkingstocht. “Ik 
heb geschiedenis gestudeerd. 
Op het moment dat je in een 
land terecht komt waar op dat 
moment de gehele koninklijke 
familie wordt uitgemoord, dan 
zit je middenin je studiegebied. 
Maar er is zoveel gebeurd. De 

hotel, now, now, 
quick, go!’ Jezus, 
als Ben zelfs bang 
werd...” 
In de rest van het 
boek behandelt hij 
de vlucht uit Nepal 
en de ervaringen die 
hij naderhand op-
deed in Tibet. “We 
zijn met een bus met 
circa zestien andere 
toeristen ’s morgens 
vroeg, meteen na de 
afloop van de sper-
tijd, weggereden uit 
de stad. Over smalle 
bergweggetjes door 
de Himalaya zijn we 
naar Tibet gevlucht. 
Die weggetjes waren 
levensgevaarlijk. Er 
zaten enorme gaten 
in het wegdek, soms moesten 
we dwars door een waterval en 
altijd gaapte er aan de ene kant 
een grote afgrond. De hoogste 
bergpas waarover we zijn gere-
den was maar liefst 5.220 me-
ter hoog. Er is daar veel minder 
zuurstof. Je verzwakt enorm. 
Altijd schuilt het gevaar van 
hoogteziekte. Mijn zus had, vlak 
voordat we uit Nepal vlucht-
ten, ook nog eens een voedsel-
vergiftiging opgelopen. Ze was 
doodziek. Gelukkig hebben we 
het zonder kleerscheuren ge-
red!” In Tibet verdiepte Lennaert 
zich in het Boeddhisme. “Laat ik 
voorop stellen dat ik geen Boed-
dhist ben, maar bepaalde basis-
waarden van de religie spreken 
me heel erg aan. De compassie 

en het loslaten van de hang naar 
materialisme, bijvoorbeeld. In 
het tweede deel, waar ik nu mee 
bezig ben, gaat het verder met 
de rest van de reis. Daarin trek 
ik ook een soort van filosofische 
eindconclusie. In dat boek zit 
zelfs een kleine liefdesgeschiede-
nis. Al met al was het een levens-
reis van drie maanden. Zoiets 
beleef ik nooit weer!”
‘Koningen van de Himalaya’ 
wordt uitgebracht door uitge-
verij Aspekt, ISBN-nummer 
9789461530233. Het boek is 
onder andere verkrijgbaar bij 
de Bruna in Raalte. Meer info op 
www.koningenvandehimalaya.
nl. Toevalligerwijs debuteert ook 
Esther deze week. Ze heeft voor 
de Dominicus reeks een steden-
gids geschreven over Florence.

De Algemene Wijhese Ondernemersvereniging (AWO) presenteert op de donderdagen  
14 en 28 juli twee grote braderieën in het centrum van Wijhe. De braderieën duren van 
14.00 tot 21.00 uur. Naast een groot aanbod van diverse waren, is er ook gezorgd voor  
een uitgebreid omlijstend programma. 

De braderie op donderdag 14 
juli staat in het teken van film 
en theater. Op het programma 
staan optredens van onder an-
dere improvisatietheatergroep 
‘Mannen met ervaring’, Tave-
nu en Hollywood Casting. Bij 
veel optredens wordt inbreng 
van het publiek verwacht zo-
dat er interactief theater ont-
staat. Hollywood Casting gaat 
op zoek naar nieuw talent 
voor een film. Dat doen zij op 
onnavolgbare wijze. De film 
waar het talent voor gezocht 
wordt, heet ook niet voor niets 
‘Het geheim van 5 december’. 
Stichting de Clown Dichterbij 
laat jong en oud in verwarring 

achter. ’s Avonds zijn er muzi-
kale optredens van de ‘tisma-
wajebendBand en Amicitia. 
Na 21.00 uur gaat het op de 
terrassen nog even door met 
live muziek.
Donderdag 28 juli voeren 
standwerkers de boventoon. 
Op originele wijze zullen zij 
unieke producten aan de man 
brengen. De beste standwer-
ker krijgt een leuke prijs. Wes-
tenbrink Media en Entertain-
ment verzorgt een schitterend 
‘Sneeuwwitje’-programma 
voor de jeugd. The Wood 
Company laat zien wat je alle-
maal met een kettingzaag kunt 
maken van een boomstam. Ben 
de Banjoman en de Deurbloa-
zers zorgen voor de vrolijke 
noot. ’s Avonds is er wederom 
livemuziek bij de horecagele-
genheden aan de Langstraat.  

Tibetaanse zaak
Lennaert hoopt met zijn boek ook te bewerkstelligen dat zijn 
lezers zich verder verdiepen in de Tibetaanse kwestie, de onder-
drukking van de oorspronkelijke bewoners door het Chinese 
communisme en het Tibetaans Boeddhisme. “Dat is ook één van 
de redenen dat het zo lang geduurd heeft voordat ik mijn reisver-
slagen heb uitgewerkt tot dit boek. Er staan verhalen in van Tibe-
tanen die door wat ze me verteld hebben in de problemen zou-
den kunnen komen. Inmiddels denk ik dat het wel veilig is.”

Schrijverschap
Lennaert heeft een groot deel 
van zijn leven gewerkt in het 
hotelwezen en in het onroe-
rend goed. Onlangs heeft hij 
echter besloten om zich vol-
ledig op het schrijverschap 
te richten. “Dat is ook een 
beslissing die je niet los kunt 
zien van mijn belevenissen 
tijdens die reis. Ik heb zo-
veel indrukken en ervaringen 
opgedaan. Dat heeft een hele 
wereld voor me geopend. 
Het is mijn ambitie om full-
time met het schrijven bezig 
te zijn. Dat zal best moeilijk 
worden, maar als ik oud ben 
en terugkijk op mijn leven, 
wil ik mezelf niet het verwijt 
hoeven te maken dat ik het 
nooit geprobeerd heb.” 

reis heeft me laten nadenken 
over de geschiedenis, de levens 
van de mensen in die landen, 
mijn eigen spiritualiteit, politiek 
en nog zoveel meer!”
Na de moord op de koninklijke 
familie ontstonden rellen in de 
hoofdstad. De inwoners van 
Nepal vermoedden dat het ging 
om een aristocratisch complot. 
“Er vielen doden, de stad stond 
half in brand en iedereen was 
in paniek. En dan ben je nog 
maar een dag in het land. Een 
dag later stond ik vlakbij toen de 
dode koning en koningin door 
de straten werden gedragen. 
Het was één grote bloemenzee. 
Ongelooflijk! En dan moet je je 
voorstellen: je bent nog in een 
volledige cultuurshock. Kath-
mandu is een prachtige, kleur-
rijke, chaotische, maar ook ar-
moedige stad. Overal hangt de 
lucht van zoete en pittige krui-
den. Midden op de straat moe-
ten mensen in de remmen voor 
de heilige koeien!”
In zijn boek beschrijft hij de 
chaos als volgt: “Binnen een 
mum van tijd stroomden de stra-
ten vol. Woedende Nepalezen 
schreeuwden vol vuur allerlei 
leuzen en de situatie werd steeds 
bedreigender en chaotischer. De 
menigte kwam in beweging en 
ineens brak er paniek uit toen er 
in de verte marcherende soldaten 
aan kwamen lopen. Ik dacht dat 
de maoïsten de stad binnen wa-
ren gevallen. Verdomme, het zou 
toch niet waar zijn? Ben had grote 
ogen en keek ons heel angstig en 
panisch aan. ‘Go, go, back to the  
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Carinova bij u in de buurt
Bathmen
• Looweg 33c
 Spreekuur Maatschappelijk Werk: di 8.30 – 9.30 uur
• Looweg 33a
 Uitleen hulpmiddelen: 
 Apotheek Bathmen: 
 ma t/m vr 8.00 – 17.30 uur (beperkt assortiment)

Broekland
• Kulturhus, Bouwhuisplein 11
 Inloopspreekuur consultatiebureau (0-4 jr.): 
 2de do v/d maand 9.00 – 9.30 uur

Heeten 
• Drogisterij Simons, Holterweg 12
 Uitleen hulpmiddelen:
 winkeltijden (alleen krukken)

Heino
• Marktstraat 27
 Spreekuur Maatschappelijk Werk:
 ma/do 9.00 – 10.00 uur
 Inloopspreekuur consultatiebureau (0-19 jr.):
 do 9.00 – 9.30 uur
 Uitleen hulpmiddelen: ma t/m vr 13.30 – 14.00 uur

Holten
• Kulturhus, gebouw De Boschkamp
 Tuinstraat 2 (tot 1 sept. ‘11 Gaardenstraat 31)
 Uitleen hulpmiddelen: ma/wo/vr 16.30 – 17.30 uur
• Woon- zorgcentrum De Diessenplas
 Vrijheidslaan 1
 T.  (0548) 36 25 05
 E. diessenplas@carinova.nl

Lemelerveld 
• Ds. C. Keersstraat 1
 Spreekuur Maatschappelijk Werk:
 do 9.00 – 10.00 uur 
 Inloopspreekuur consultatiebureau (0-4 jr.):
 ma 12.00 – 12.30 uur
 Uitleen hulpmiddelen: 
 Apotheek Lemelerveld, Vilstersestraat 33,
 ma t/m vr 8.00 – 12.30 uur en 13.00 – 17.30 uur  
 en za 12.00 – 13.00 uur (alleen krukken)

Lettele
• Bathmenseweg 27, tel: (0570) 55 14 85
 Uitleen hulpmiddelen: 
 ma t/m vr na telefonische afspraak (alleen krukken)

Mariënheem
• Veenhorst 1 (De Veenhorst)
 Inloopspreekuur consultatiebureau (0-4 jr.):
 3de do v/d maand 9.00 – 9.30 uur

Nieuw Heeten
• Bathmenerweg 5 (Timmermanshuis)
 Inloopspreekuur (0-4 jr.):
 3de vr v/d maand 8.45 – 9.15 uur

Olst 
• Woon- zorgcentrum Het Averbergen
 Averbergen 1
 T.  (0570) 50 03 00
 E.  hetaverbergen@carinova.nl
• Averbergen 3c
 Uitleen hulpmiddelen: ma t/m vr 9.00 – 11.00 uur
• Averbergen 9
 Spreekuur Maatschappelijk Werk:
 ma/wo 8.30 – 9.30 uur
 Jeugdhulpteam:
 jhtolstwijhe@carinova.nl, www.carinova.nl
 Inloopspreekuur consultatiebureau (0-19 jr.):
 di 9.15 – 9.45 uur
• Woon- zorgcentrum St. Willibrord
 Boskamp 21
 T. (0570) 56 13 77
 E.  sintwillibrord@carinova.nl

Raalte
• Arkelstein 2
 Spreekuur Maatschappelijk Werk:
 ma t/m vr 9.00 – 10.00 uur
• Monumentstraat 55a
 Inloopspreekuur consultatiebureau (0-19 jr.):
 do 13.00 – 13.30 uur
• Kaagstraat 10a
 Uitleen hulpmiddelen: ma t/m vr 9.00 – 17.00 uur
• Verpleeghuis De Hartkamp
 Logopedist, ergotherapeut en fysiotherapeut: 
 ook op afspraak aan huis!
 Jan van Arkelstraat 15
 Kleinschalig wonen: 
 Jan van Arkel en De Braak
 T. (0572) 35 82 83
 E. dehartkamp@carinova.nl

Wijhe
• Slotpark 25
 Spreekuur Maatschappelijk Werk:
 ma 16.00 – 17.00 uur, wo 9.00 – 10.00 uur
 Inloopspreekuur consultatiebureau (0-19 jr.):
 do 9.15 – 9.45 uur
 Uitleen hulpmiddelen: 
 Apotheek Wijhe, Langstraat 74 
 ma t/m vr 8.30 – 17.30 uur (alleen krukken)


