
Siddhartha 

Van jongs af aan ben ik al gefascineerd door veerpontjes. Mijn ouders waren fiets-

liefhebbers en namen me als kind vanuit Oss vaak mee op tochtjes langs de Maas. 

Meestal staken we bij Lith per pontje de rivier over om via het veer bij Megen onze 

weg richting Ravenstein te vervolgen, op huis aan. Het mooiste vond ik het wanneer 

de boot nog aan de andere kant lag. De wachttijd maakt het extra spannend. Het 

grote avontuur brak steeds aan wanneer veerpont zich losmaakte van de oever. Dan 

begon het vreemde verblijf in een soort magische tussenruimte op de stroom. Een 

wonderlijke gewaarwording die me bijbleef toen ik als gymnasiast op eigen houtje 

met talloze pontjes rivieren in heel Nederland overstak. In die tijd gebeurde er nota 

bene tijdens een Duitse literatuurles iets met grote gevolgen. We lazen een passage 

uit het boek Siddhartha van Hermann Hesse, een vertelling over de spirituele zoek-

tocht van een Indiase jongen in de tijd van Boeddha. Eens kwam hij bij een rivier en 

vroeg een veerman hem over te zetten. “Een prachtige rivier is dit”, zei Siddhartha. 

“Ja”, zei de veerman, “een prachtige rivier is het, ik hou meer van haar dan van wie 

of wat dan ook. Vaak heb ik naar haar geluisterd, vaak heb ik in haar ogen gekeken, 

en steeds weer heb ik iets van haar geleerd. Een rivier kan iemand veel leren.” Ik 

was sprakeloos. Meteen heb ik het boek uit de schoolbibliotheek geleend en ’s 

avonds in één ruk uitgelezen. Siddhartha ontmoet de veerman nadat hij drie jaar als 

asceet en bedelmonnik de wereld had verzaakt om verlicht te worden. Tevergeefs. 

Gedesillusioneerd schiet hij door in het andere uiterste en geeft zich over aan lust, 

liefde, bezit en rijkdom. Ook daarin loopt hij uiteindelijk vast. Hij keert terug naar de 

veerman en gaat bij hem in de leer. Siddhartha wordt zélf veerman en ontdekt het 

geheim van de oneindig stromende rivier: de eenheid van al het bestaande. In het 

bewustzijn dat zijn eigen ik één is met alles, bereikt hij de verlichting. Het boek ein-

digt als een vriend hem volkomen verstild en in opperste gelukzaligheid aantreft: 

“Diep boog hij, tot op de aarde, voor hem die roerloos zat, wiens glimlach hem aan 

alles herinnerde wat hij ooit in zijn leven had liefgehad, wat hem ooit in zijn leven 

waardevol en heilig was geweest.” Siddhartha is zo’n boek dat je op een spoor zet 

waar je nooit meer vanaf komt. Ik kan niet precies zeggen wat het is, maar het heeft 

me er van doordrongen dat je moet leren je nergens aan vast te klampen. Op de gro-

te stroom van het leven met alles erop en eraan ben je in feite een voorbijganger, 

een ‘passant’. Ik weet dat dit allemaal heel hoogdravend klinkt. En je hebt er niets 



aan als je op een druilerige maandagochtend in de kou met een lichte kater op de 

fiets naar school of naar je werk moet. Maar het zijn juist in periodes dat alles tegen 

lijkt te zitten, maar ook in tijden van groot geluk, dat je vanuit dat ‘oergevoel’ sterk de 

neiging hebt om als een toeschouwer naar de werkelijkheid en jezelf te kijken vanuit 

een soort ‘tussenruimte’, net als op een veerpontje midden in de stromende rivier. 

Onlangs las ik een oud-christelijke tekst waarin Jezus zegt: “De wereld is een brug. 

Ga er over, maar blijf er niet op hangen.” Hij heeft het begrepen.


