
 

HEILOO - Yvonne Schoutsen uit Heiloo is nu 47 jaar en heeft een zoon van 18. Ze is veranderd. 

,,Vroeger kwam ik alleen mijn huis uit als ik echt ergens naar toe moet. Met het vliegtuig? Nee, 

dat is met vliegangst uitgesloten.’’ 

Door Marja van Spaandonk - 30-7-2016, 7:00 (Update 30-7-2016, 7:52) 

 

Ze correspondeert al vanaf haar zestiende jaar met Keiko uit Japan. „Het enige dat mij uiteindelijk 

in het vliegtuig kreeg was de groeiende nieuwsgierigheid naar het land waar ik al twintig jaar 

brieven naar stuur. Toen ik pas gescheiden was, in 2002, ben ik voor er voor het eerst naar toe 

gegaan. Met een groepsreis, want alleen durfde ik dat niet.” Eenmaal in Japan wil ze eigenlijk 

nooit meer weg. „Het voelde als thuiskomen.” 

Noodlot 
Na haar vwo gaat ze naar de pabo, wordt juf maar voelt voor de klas te veel druk. „Ik ben bij een 

ziekenhuisschool gaan werken. Een op een lesgeven, dat was meer wat voor mij. Daarnaast 

studeerde ik Frans.” 

Ze gaat samenwonen, raakt gesetteld en dan slaat het noodlot toe. „Mijn moeder kwam om het 

leven bij een fietsongeluk. Ze was pas 53 jaar. Ik stortte in. Het duurde bijna twintig jaar voor ik 

er over heen kwam. Alles was zwaar, dat kwam ook door mijn psychische gesteldheid. Ik volgde 

vele therapieën en raakte uit het arbeidsproces. Achteraf is het mijn pad geweest. Ik heb mij er 

uit gevochten.” 



Yvonne heeft van kind af aan een soort teldwang, ze doet alles in tweeën. „Toen mijn moeder 

overleed werd die symmetriedwang een obsessieve stoornis.” 

Na die groepsreis naar Japan verandert haar leven. „ Ik liep drie weken met een glimlach rond. 

Alles is daar veilig en gestructureerd, dat past heel erg bij mij.” 

Terug in Nederland voelt ze zich weer een vreemde eend in de bijt. Ze heeft elke dag heimwee 

naar Japan. Yvonne gaat Japans leren en die taal wordt een houvast in haar moeilijke leven. Dan 

leest ze op een avond over de beroemde 88 tempelroute op het Japanse eiland Shikoku. „Mijn 

moeder droomde altijd over een pelgrimstocht naar Santiago de Compostella. Ik wilde haar 

droom vervullen. Ik las ook dat je bij elke tempel twee keer moest bidden. Het thema van de 

tocht is twee: op de stok die je bij je moet hebben staat ’Dogyo Ninin’, dat betekent ’samen 

lopen’. De route telt 88 tempels en ik was 44 jaar. Een en al symmetrie dus, helemaal voor mij 

gemaakt.” 

Zelfvertrouwen 
Ze spaart drie jaar lang elke maand vijftig euro. Eindelijk heeft ze een doel in haar leven om voor 

te gaan. Ze gaat naar Japan. Spannend? „Nee, helemaal niet meer, ik werd steeds stoerder. Het 

gaf mij veel zelfvertrouwen dat ik iets uit mezelf ging doen. In die drie jaar ben ik er ook naar toe 

gegroeid. Ik kocht goede schoenen, ging heel veel wandelen en dat op zich was al therapeutisch. 

Zodra je iets hebt om naar toe te werken, gaat het beter met je.” 

Het is ook ingewikkeld voor Yvonne. „Je gaat niet zomaar drie maanden weg. Vooral om mijn 

zoon, die toen vijftien jaar was, achter te laten vond ik lastig. Zodra ik wist dat hij goed achter zou 

blijven, de helft van de week bij zijn vader en de andere helft bij mijn vader en diens nieuwe 

vriendin, was het oké. Zowel voor mij als voor hem.” 

Dan - eind 2013 - pakt Yvonne het vliegtuig en stapt in de voetsporen van de monnik Kobo Daishi, 

de stichter van het Shingon boeddhisme, die in de negende eeuw een tocht maakt van 1200 

kilometer langs 88 tempels op het eiland Shikoku. In navolging van Kobo Daishi volgen vele 

pelgrims al eeuwenlang deze route. Slechts een klein aantal doet dat te voet. 

In Japan aangekomen, gaat Yvonne eerst naar haar penvriendin Keiko, die in Hiroshima woont. 

„Toen ik mijn reis aan het voorbereiden was, zag ik dat de tempel het dichts bij Hiroshima 

nummer 53 is, de leeftijd waarop mijn moeder is gestorven. Daar ben ik mijn pelgrimstocht oo 

begonnen.” 

Bij de eerste tempel schaft ze haar pelgrimspullen aan. Ze pakt behoedzaam een wandelstok en 

laat hem trots zien. 

„Deze stok is het symbool voor Kobo Daishi. Er zit een belletje aan, zodat je in het nu blijft. Je 

kunt er ook slangen en spinnen mee verjagen. Ik heb tijdens mijn tocht vier tyfoons meegemaakt, 

dus dan is die stok je echt tot steun op glibberige wegen. De onderkant van de stok slijt natuurlijk 

bij gebruik, maar je mag er niet aan schaven want het zijn de voeten van de monnik. Wanneer je 

rust, zet je eerst de stok neer en dan ga je zelf pas zitten. Kom je bij je logement, dan wassen de 

gastheer of vrouw eerst de onderkant van de stok: de voetjes van Kobo Daishi. Op bruggen zet je 

je stok niet met een tik neer, want dan maak je Kobo Daishi, die onder bruggen sliep, wakker. Al 

die mystiek vind ik prachtig.” 

Osettai 
„Je loopt de tocht in witte kleding met een hoed en een stok. Zo word je als pelgrim herkend en 

krijg je geschenken van de bevolking. Stopt er bijvoorbeeld plotseling een auto en krijg je een 



flesje ijsthee. Of wacht er op de hoek van een straat iemand op je met bananen of druiven. Ik 

maakte het ook mee dat ik in mijn eentje in een huisje overnachtte en er ’s avonds laat op de 

deur werd geklopt. Kwam iemand warme sushi brengen. Mensen boden overnachtingen aan, 

warme douches of geld. Die traditie heet ’osettai’. De gevers verwachten dat je bij de volgende 

tempel voor ze bidt. Goed doen is een soort garantie om later goed terecht te komen.” 

Yvonne vindt het bijzonder. „Al die giften, het ontroerde mij, je wordt er nederig van. Ik heb met 

heel veel pijn gelopen. Na de derde week kreeg ik last van hielspoor aan mijn rechter hiel. 

Klimmen ging eerst nog wel, dalen was echt pijnlijk en uiteindelijk deed elke stap zeer. Op pure 

wilskracht hield ik het vol. Door die lieve mensen kreeg ik vleugels.” 

Ze wordt gegrepen door het prachtige landschap, de cultuur en het boeddhisme. „Bij de tempels 

volg je een ritueel. Eerst buigen bij de poort, je handen ritueel wassen, dan de bel luiden om de 

goden te laten weten dat je er bent. Daarna steek je een kaarsje en wierookstokjes aan, doe je 

een briefje met een wens in de brievenbus en stop je wat geld in een doos. Vervolgens luid je 

weer een belletje en bid je de hartsoetra. Als je die tekst helemaal opzegt, ben je vijf minuten 

verder. Dat hele ritueel herhaal je voor een kleinere hal. Gedoe? Nee, gaandeweg wordt het 

steeds fijner om te doen.” 

Stempels 
Na het bidritueel haalt een pelgrim drie stempels voor in het speciale boek dat van te voren is 

aangeschaft. „Van elke tempel staat er een plaatje in en op de bladzijde daarnaast wordt door 

een monnik de naam gekalligrafeerd in het Sanskriet voor 300 yen, dat is 2,50 euro. Pelgrims 

nemen dit mee als ze gecremeerd worden. Ik wil dat ook.” 

Ze is een bezienswaardigheid daar op Shikoku. ,,Mensen zien een westerse in haar eentje en dan 

spreek je nog Japans ook. Ik werd soms als Sinterklaas onthaald, heel gaaf.’’ 

Yvonne is nog steeds diep onder de indruk van de bijzondere ontmoetingen en magische 

ervaringen tijdens haar reis. „Die tocht is zo mooi geweest. Veel mooier dan ik had gedacht. Ik 

voelde mij zo goed en stond na zoveel jaren ook weer open voor de liefde. Bij tempel 40, bijna 

aan het einde dus, heb ik een Japanner ontmoet waar ik verliefd op werd. Met hem heb ik na het 

volbrengen van de tocht nog drie weken gereisd. Toen ik weer thuis was, hebben we nog een 

jaar lang verliefd naar elkaar zitten kijken via Skype. Daarna lieten we elkaar los. Een relatie met 

iemand van 25 jaar, zonder baan, zonder paspoort, een vrijbuiter, dat kan eigenlijk helemaal 

niet.” 

Schrijven 
Eenmaal thuis sluit ze zich een half jaar op om fulltime te kunnen schrijven. „Mijn moeder wilde 

schrijfster worden. Op reis heb ik elke dag geschreven met het idee er later een boek van te 

maken. Dat ben ik ook gaan doen. Ik heb inmiddels ook hulp leren aanvaarden, dus ging ik elke 

woensdag naar een bevriende redacteur aan wie ik mijn teksten voorlas.” 

Zodra het manuscript klaar is, stuurt ze het naar uitgeverijen. „Een moeizame weg. Soms werd 

het afgewezen, soms werd er gezegd dat het verhaal wel goed was, maar commercieel niet 

interessant genoeg.” Yvonne besluit haar eigen uitgeverij Suchi op te richten en brengt haar boek 

’De Magie van Shikoku’ zelf uit. „Ik dacht: dan doe ik het zelf wel. Het verhaal is tenslotte ook van 

mezelf en ik zie wel wie het wil lezen.” 

Met stapeltjes boeken gaat ze de boekhandels af. „Het is een hele mooie uitgave geworden met 

een pakkende cover. Dat kwam natuurlijk professioneel over. Ze wilden het boek allemaal 



hebben.” Wat Yvonne nooit had verwacht, gebeurt toch. Het boek verkoopt zo goed dat het aan 

een tweede druk toe is. „Japanmuseum SieboldHuis in Leiden wilde het ook hebben en nu komt 

het te koop in het Tropenmuseum in Amsterdam, want dat is binnenkort een grote Boeddha-

tentoonstelling.” Het blijft niet bij dit boek. Yvonne heeft de smaak van het schrijven te pakken. 

„Ik heb nog zoveel te vertellen.” 

Hoe het met de liefde is? Die heeft in Japan een voet tussen de deur gekregen. „Door de 

pelgrimstocht kan ik weer liefde toelaten. Daarvoor had ik dat nooit. Ik dacht dat ik altijd alleen 

zou blijven. Ik heb nu de liefde van mijn leven ontmoet. Een Japanner die in Amerika woont. Hij is 

twee keer hier geweest, ik was met hem in Japan om zijn vader te ontmoeten, en ik kom net bij 

hem vandaan uit San Francisco. In september kom hij weer hier. Echte liefde.” 

Ze heeft geen vliegangst meer. Het twee keer bidden bij achtentachtig tempels heeft haar leven 

drastisch veranderd. „Ik ben een gelukkiger mens en meer dan tevreden met het leven dat ik 

leid.” Ze voelt zich nu wel thuis in Nederland. „Ik moet wel dagelijks tien kilometer lopen, anders 

gaat het niet goed. Ik bid nog steeds. Ik heb het twee keer 88 keer gedaan en ik doe het nog 

steeds elke dag uit mijn hoofd bij Boeddha. Ik ben zo dankbaar voor wat ik daar heb mogen 

meemaken.” 

Meer info: yvonneohenro.wordpress.com 
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