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Maarten Olthof, boeddhist op weg naar Assisi 

‘Onderweg kan je geest         vrij str
In 2003 liep Maarten Olthof duizend kilometer door India en Nepal, in het voetspoor van de Boed-
dha.  Afgelopen zomer werd hij als zenmonnik “ingewijd in de thuisloosheid”. Vanaf mei maakt hij 
een voettocht naar het Italiaanse Assisi. “Ik ben altijd een pelgrim geweest.”

Tekst: Frieda Pruim
Beeld: Frank Penders

Z
ijn bergschoenen staan al klaar 
onder een tafeltje in de zithoek 
van zijn huis in hartje Utrecht. De 
voorbereidingen voor een nieuwe 
pelgrimstocht zijn in volle gang. 

Dit keer gaat de tocht van de Utrechtse 
Domkerk naar Assisi. Drie maanden heeft 
hij uitgetrokken voor de 2000 kilometer 
naar de geboorteplaats van Franciscus: zo’n 
22 kilometer per dag. 

Ecologie
Het werd wel weer eens tijd, vindt ecoloog 
Maarten Olthof (58). Twaalf jaar geleden 
liep hij een andere pelgrimstocht, door 
Noord-India en Nepal, langs de plaatsen 
waar de Boeddha geboren werd, verlichting 
bereikte, zijn inzichten voor het eerst deelde 
en stierf. Geen sinecure, want die voettocht 
was acht eeuwen niet meer gelopen. 
Hoe kwam hij op het idee om nu, als boed-
dhist, naar de geboorteplaats van Fran-
ciscus van Assisi te lopen? “Het raakvlak 
tussen ecologie en spiritualiteit vind ik een 
geweldige bron van inspiratie”, legt Olthof 
uit. “Als begeleider van natuurreizen heb ik 
in de jaren tachtig in Nepal het boeddhisme 
leren kennen. De visie van de Boeddha dat 
alles met alles samenhangt en onderling 
afhankelijk is, trof me, want dat is ook de 
kern van de ecologie. In mijn katholieke 
opvoeding had ik geleerd dat de mens aan 
de top van de schepping staat en daarover 
kan heersen. Ik geloof daarentegen dat je 
onderdeel bent van de natuur en daarin 
je plaats moet kennen. Dat herken ik bij 
Franciscus, de patroon van de ecologie. In 

Maarten Olthof. Achter hem een prent 
van de Chinese monnik Xuanzang  in wiens 

voetspoor hij door India en Nepal liep.
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‘Onderweg kan je geest         vrij strOmen’
zijn Zonnelied spreekt hij natuurverschijn-
selen als zon, maan, aarde en water als onze 
broers en zussen aan.”

Waarheid
Olthof beschouwt zijn tocht naar Assisi 
als een heroriëntatie op zijn christelijke 
wortels. “Er wordt zo negatief gedaan over 
het christendom, alsof er helemaal niks 
van deugt. Dat weiger ik te geloven. Ik ben 
boeddhist geworden, maar ik heb nooit 
de behoefte gevoeld om mijn christelijke 
wortels af te snijden. Die zijn integraal 
onderdeel van mij. In Nepal ontdekte ik dat 
mensen op een heel andere manier naar de 
werkelijkheid kijken dan wij. En zo kan het 
ook! Ik geloof er niet in om één levensbe-
schouwing tot de enige ware te maken. Als 
je er als boeddhist en ecoloog van uit gaat 
dat alles één is, dan is dat ook van toepas-
sing op religies.” 
Het zenboeddhisme spreekt over de ‘waar-
heid voorbij alle waarheid’. “Dat vind ik 
prachtig. We zijn allemaal op zoek naar de 
waarheid. Daar gaat het fout, want de ene 
waarheid sluit de andere uit. Maar in de 
‘waarheid voorbij alle waarheid’ komt alles 
weer bij elkaar. In de zen kennen we ook de 
metafoor van de vinger die naar de maan 
wijst, waarbij de maan voor de verlichting 
staat. Sommige mensen blijven maar kijken 
naar de vinger, en zien dus geen maan. Le-
vensbeschouwingen zie ik als verschillende 
vingers die naar dezelfde maan wijzen. Als 
je ze niet ziet als hulpmiddel maar als doel, 
zul je de maan nooit zien.”
Hij ontdekte veel parallellen tussen het 
leven van de Boeddha en Franciscus. In 
september zal hij daar in het Italiaanse 
Umbrië een begeleide voettocht en een 
retraite aan wijden. “Zowel Siddhartha, die 
na zijn verlichting de Boeddha werd, als 
Franciscus kwam uit een rijk geslacht. Sid-
dhartha maakte als jonge man vier tochten 
vanuit het paleis waar hij woonde. Op die 
tochten werd hij voor het eerst geconfron-

teerd met ouderdom, ziekte, overlijden en 
ascese. Franciscus vocht mee in een oorlog 
en belandde in de gevangenis, waar ook hij 
met zieken en stervenden werd geconfron-
teerd. Uiteindelijk kwamen beide mannen 
tot diepe inzichten, die hun leven ingrijpend 
veranderden. Beiden werden pleitbezorger 
van geweldloosheid en wezen hebzucht af.”
Door een link te leggen tussen boeddhisme 
en christendom, wil Olthof met zijn mede-
wandelaars op een frisse manier naar zijn 
en hun christelijke wortels kijken. “Ook 
onze eigen religieuze traditie heeft wel 
degelijk belangrijke waarden. Je kunt wel 
zeggen: het christendom is passé, maar het 
kan ons ook op een nieuwe manier inspire-
ren.”

Bijzaak
Hij is van plan om “zónder geld vóór geld” 
naar Assisi te lopen. Net als destijds in India 
en Nepal wil hij zoveel mogelijk bij mensen 
thuis eten en overnachten. Hij laat zich 
sponsoren om geld bijeen te brengen voor 
uitbreiding van de ecologische school in 
Nepal die zijn Stichting Vajra heeft opge-
richt. Maar de wandeling is meer dan een 
sponsortocht. “Je laat de waan van de dag 
achter je, bent in de natuur en je beziet je 
leven opnieuw met pelgrimsogen: waar 
ben ik eigenlijk mee bezig? Je ‘gestolde’ 
kijk op je leven kan dan gaan smelten en 

schuiven. En trouwens ook weer bevriezen 
als je weer thuis bent. Mediteren helpt mij 
dan om weer in die pelgrimsstaat te komen, 
want ook dan stap je even uit de dagelijkse 
beslommeringen. Meditatie is een groot 
geschenk van het boeddhisme.”
Het onderweg zijn is voor hem veel belang-
rijker dan het bereiken van zijn bestem-
ming. “Ik ben altijd een pelgrim, een zwer-
ver geweest. Dat zit diep in mij. Onderweg 
gebeurt het, daar zie je dat je ook op een 
andere manier kunt leven en kan de geest 
in beweging komen. Maar als pelgrim heb 
je wel een doel nodig, anders was je niet 
vertrokken. Dat is de functie van het doel. 
Het bereiken ervan is bijzaak. Veel pelgrims 
zijn teleurgesteld als ze hun doel bereiken, 
want het blijkt een kermis te zijn in plaats 
van een spirituele plek. En bovendien is de 
tocht dan afgelopen.” 

Wolk en water
Zijn “inwijding in de thuisloosheid” van 
afgelopen zomer ziet hij als een bevestiging 
van zijn pelgrimsgeest. “Mijn leraar Nico 
Tydeman stelde mij een paar jaar geleden 
voor om me tot zenmonnik te wijden. Daar 
moest ik wel even over nadenken, want ik 
had associaties met kloosters en celibaat, 
terwijl ik gelukkig getrouwd ben met 
Arnoud. Maar de term unsui die vaak als 
zenmonnik wordt vertaald, betekent letter-

oude wegen, nieuwe pelgrims ✽

Ecoloog, zenmonnik en pelgrim
Maarten Olthof (1956) is ecoloog en zenmonnik. Maakte in 2003 een pelgrimstocht door 
India en Nepal en schreef daarover het boek Lopen in het voetspoor van Boeddha (Ten Have).  
Loopt vanaf mei 2015 van Utrecht naar Assisi en begeleidt aansluitend een voettocht en 
retraite in Umbrië. Is initiatiefnemer van de Stichting Vajra, die ontwikkelingsprojecten heeft 
in Nepal, onder andere voor vluchtelingen en de ecologische Vajra Academy.
Olthof woont met zijn echtgenoot Arnoud in Utrecht.
Meer informatie over Stichting Vajra en over de voettocht naar Assisi: www.vajra.nl en 
www.facebook.com/Maarten.walks.to.Assisi
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lijk wolk en water. Die kunnen verschillende 
vormen aannemen, net als onze geest. 
Volgens Nico heeft de hedendaagse samen-
leving vooral behoefte aan monniken die 
midden in de maatschappij staan. In wezen 
gaat het erom thuisloos te zijn in de geest: 
je geest niet vastzetten in waarheden, maar 
die vrij laten stromen. Zo leefde ik eigenlijk 
al. Toen ik met Arnoud over mijn plannen 
sprak, zei hij ook meteen: ‘Dat snap ik, dat 
past bij jou.’ Hij herkende de monnik in mij, 
zag mijn wijding niet als een bedreiging.” 
Dat betekent veel voor Olthof, want aanvan-
kelijk stond zijn echtgenoot terughoudend 
tegenover alles wat met religie te maken 
had. “Toen ik begin jaren negentig werd 
geraakt door het boeddhisme, ontdekte 
ik dat de Boeddha op zijn sterfbed had 
opgeroepen de vier plaatsen te bezoeken 
die cruciaal in zijn leven waren geweest. 
Daaraan wilde ik graag gehoor geven. Ik 
had sterk het gevoel dat ik Arnoud daarbij 
moest betrekken, zodat hij me kon blijven 
volgen. Ik heb hem gevraagd of hij die tocht 
met mij wilde maken. Hij zei ja, en mijn 
eerste kennismaking met deze plaatsen, 
in 1999, was dus samen met hem. Daar is 
iets heel bijzonders gebeurd: ook Arnoud 
werd er geraakt. Later is hij zelfs boeddhist 
geworden, waar ik nooit om had gevraagd. 
Ook bij hem bleek iets wat gestold was te 
kunnen smelten en een andere vorm te kun-
nen aannemen.”
Vier jaar later, in 2003, zou Olthof de voet-
tocht van duizend kilometer gaan maken 
langs dezelfde vier plaatsen. Alles leek in 
kannen en kruiken: zijn partner was ak-

koord, hij had onbetaald verlof gekregen, 
maar toen sloeg het noodlot toe: Arnoud 
kreeg een hartaanval. In dezelfde tijd 
kwam Olthofs moeder in het ziekenhuis 
terecht. “Ik heb mijn reis uitgesteld totdat 
zij grotendeels hersteld waren. Toen heb 
ik hun toestemming gevraagd om alsnog 
te gaan. Uiteindelijk had ik nog 33 dagen. 
Dat betekende ruim 30 kilometer per dag 
lopen! Hoe de route liep, was niet zo dui-
delijk. Daarvoor gebruikte ik documenten 
van twee Chinese monniken die deze tocht 
aan het begin van onze jaartelling hebben 
gemaakt. Kaartmateriaal was gebrekkig en 
het gebied was zo onveilig dat ik een groot 
deel van mijn tocht moest worden begeleid 
door plaatselijke ‘gidsen’, die ook geen idee 
hadden hoe we moesten lopen.”

Vredesmantra
Hoewel hij zijn bestemmingen al kende van 
eerdere reizen, voegde het voor hem veel 
toe om ze te voet met elkaar verbinden. “Ik 
was in de natuur en sliep vaak bij mensen 
thuis. Mijn tocht had ik opgedragen aan de 
vrede in Nepal, waar op dat moment een 
burgeroorlog gaande was. Twee uur per dag 
zong ik een vredesmantra, en een groep 
monniken en mensen van de zusterstichting 
van Vajra in Nepal liep het laatste stuk met 
mij mee, met spandoeken voor de vrede. 
Nepalezen stonden huilend langs de weg.”
De vier plaatsen die hij bezocht, gingen 
“rondzingen” terwijl hij liep. “Ik maakte als 
het ware een tocht door mijn eigen leven. 
Op de geboorteplaats van de Boeddha 
realiseerde ik me dat er op dat moment 
overal ter wereld mensen geboren werden 
en dat geboorte zich ook voortdurend in 
mijn eigen lichaam afspeelt: daar ontstaan 
duizenden nieuwe cellen per seconde, 
zodat ik niet dezelfde blijf. Op de plaats van 
het sterven dacht ik aan het overlijden van 
anderen en mijn eigen eindigheid. Onder 
de bodhiboom, waar Siddhartha de verlich-
ting bereikte, stond ik erbij stil dat niks en 
niemand op zichzelf staat, en dat ons hele 
verleden eraan heeft bijgedragen om dit 
leven nu voor ons mogelijk te maken.” 
Sarnath, de plaats waar de Boeddha zijn 
eerste preek hield, had het grootste effect 
op hem. “De Boeddha had kunnen zeggen: 
‘Ik ben verlicht, het is klaar’, maar hij besloot 
om de rest van zijn leven zijn inzichten met 
anderen te delen. Dat zette me aan het den-

ken over wat het beste is wat ík in mij heb en 
hoe ik dat met anderen kan delen.” 
Hij herinnerde zich een “mystieke ervaring” 
toen hij zeven jaar was. “Ik had een nacht-
merrie waarin ik geconfronteerd werd met 
het leed van de wereld en voelde me heel 
machteloos. De volgende dag, tijdens het 
uitlaten van de hond, nam ik mij voor om in 
mijn leven te proberen het lijden van andere 
mensen te verzachten. Ik sluit niet uit dat 
de afbeelding boven mijn kinderbed van 
Sint Maarten, die een bedelaar de helft van 
zijn eigen mantel gaf, daarbij een rol heeft 
gespeeld.”

Dure schoenen
Vele jaren later, tijdens een groepsreis in de 
bergen van Nepal, wees een jongetje naar 
Olthofs dure bergschoenen en vroeg: ‘How 
much is your shoes?’ “Dat durfde ik niet te 
bekennen, dus ik loog dat ik het niet meer 
wist. Later vertelde onze Nepalese gids me 
dat het hutje waar de jongen woonde min-
der had gekost dan mijn Meindl Perfects. 
Toen knapte er iets in mij. Ik ben daarna 
lokale Nepalese initiatieven gaan onder-
steunen.” 
Hij wilde zijn hulp bescheiden houden, 
maar in 1997 overleden vlak achter elkaar 
zijn vader, de vader van Arnoud en hun 
twee katten. “Toen dacht ik: wat doe ik met 
mijn leven? Ik heb Arnoud voorgesteld om 
een deel van mijn baan op te zeggen, een 
stichting op te richten voor ontwikkelings-
projecten in Nepal en daar de helft van mijn 
tijd vrijwillig voor te gaan werken. Dat heeft 
uiteindelijk geleid tot het grootste zonne-
ovenproject ter wereld en de bouw van acht 
scholen, waaronder de ecologische Vajra 
Academy, waar kinderen op een vanzelf-
sprekende manier natuurbewustzijn wordt 
bijgebracht.”
In Sarnath besefte hij dat hij een goede 
keuze had gemaakt. “Op deze manier kan ik 
de wereld dienen. Ik heb altijd goed naar de 
Nepalezen geluisterd en hun een doorslag-
gevende stem gegeven in de projecten. Zelf 
verdien ik er niks mee. Afgelopen zomer, 
bij mijn wijding, heb ik de boeddhistische 
gelofte gedaan om levende wezens te 
bevrijden van lijden. Veel mensen zullen me 
voor gek verklaren, maar het is een beoefe-
ning in de geest. En het is wat ik diep in mijn 
hart het liefst zou willen: dat niemand meer 
lijdt.” .
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