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Voorwoord	van	de	vertaler
Beste lezer,

“Reis naar het Westen” is een klassiek Chinees verhaal, geschreven in de 16e eeuw en telt 100

hoofdstukken. Het is één van de populairste en bekendste verhalen in China en omliggende landen: waar

je ook gaat, overal kom je verwijzingen naar dit verhaal tegen. Er zijn ontelbare adaptaties van het verhaal

gemaakt: films, toneelstukken, videospelletjes en ook stripverhalen.

De grote populariteit van het verhaal is deels te danken aan de achtergrond tegen dewelke het zich

afspeelt. Het verhaal is onderhevig aan invloeden uit het Boeddhisme, Taoïsme en de Chinese mythologie.

Op deze manier spreekt het verschillende bevolkingsgroepen aan. Er wordt dan ook verschillende keren

verwezen naar religieuze personen en historische gebeurtenissen. Wanneer dit gebeurt en dit van belang

is voor het verhaal, is er een eindnoot voorzien met verklarende informatie. Op deze manier blijft het

verhaal voor de lezer verstaanbaar.

Dit stripverhaal verhaalt de eerste zeven hoofdstukken van Reis naar het Westen. Het gaat over het leven

van de Apenkoning en zijn zoektocht naar onsterfelijkheid.

Veel plezier met het lezen!



Volgens de legende lag er
vroeger in het Oosterse
Continent van het
Superieure Lichaam het
land Aolai. Daar bevond
zich de Berg van
Bloemen en Fruit. Op
deze berg lag er een
heilige steen: miljoenen
jaren lang was de
essentie van de hemel en
de aarde, van de zon en
de maan hierin terug te
vinden, tot plots op een
dag de steen met een
luide knal open barstte.
Uit de steen kwam een
stenen aap tevoorschijn.
In de wervelende wind
knielde hij neer in vier
richtingen.



Deze stenen aap was slim en
vindingrijk en vond op de
Berg van Bloemen en Fruit
een grot waarvan de ingang
werd verborgen door het
vallende water van een
waterval. Hij leidde de apen
van de berg en één voor één
gingen ze door het gordijn
van water naar binnen.



Achter het gordijn van
water bleek zich een
stenen kamer te bevinden.
Van allerlei stenen in de
grot maakten ze een oven,
kommetjes en potten,
bedden, stoelen en alle
andere dingen die ze maar
nodig zouden kunnen
hebben. In het midden van
de grot stonden de
volgende woorden
gegraveerd in een stenen
tablet: ‘Het paradijs op de
Berg van Bloemen en Fruit,
de hemel in de grot met
het gordijn van water.’ Het
was echt een fijne en
vredige plek.



Vanaf toen gingen alle
apen ´s morgens naar de
Berg van Bloemen en
Fruit, en keerden ze bij
het vallen van de nacht
terug naar de Grot met
het Watergordijn. Ze
waren zeer gelukkig. Al
snel vereerde iedereen
de stenen aap als was hij
een koning. De stenen
aap werd tot koning
gekroond en zijn bijnaam
‘stenen’ werd
achterwegen gelaten. Hij
werd sindsdien ‘Mooie
Apenkoning’ genoemd.



Op een dag was de Mooie
Apenkoning tot tranen toe
bedroefd. Hij was namelijk
bezorgd dat hij op een dag
zou sterven en dat de
vreugdevolle tijd niet eeuwig
zou duren. Eén van de apen
uit de groep zei eerbiedig: “In
deze wereld kunnen enkel de
volgende drie wezens eeuwig
leven: goden, onsterfelijken
en de Boeddha.” Terwijl de
Apenkoning hier naar
luisterde, veranderde zijn
droefheid in blijdschap, en hij
zei: “Morgen neem ik bij het
krieken van de dag afscheid
van jullie, ik zal in alle
uithoeken van de wereld op
zoek gaan naar onsterfelijken
en hen vragen stellen.”



De volgende ochtend nam
de Apenkoning helemaal
alleen plaats op een
houten vlot en vaarde de
oceaan over. Hij passeerde
het Zuidelijke Continent
Jambu, hij was vele jaren
onderweg maar
ontmoette geen enkele
onsterfelijke. Vervolgens
stak hij de Westelijke
Oceaan over, tot hij
aankwam bij het
Westelijke Continent van
Vee-geschenken.



Hij ging er aan land en zocht
er vele jaren, maar toch
vond hij nog steeds geen
onsterfelijke wezens.
Opnieuw ondernam hij een
lange en moeilijke trektocht.
Toen de Apenkoning de top
van een hoge berg bereikte,
zag hij dat er aan de voet
van de berg een bos lag.
Diep in het bos bevond zich
een grot. Aan de rotswand
hing een bord met de
volgende woorden: ‘De
vierkante berg van het
spirituele, de grot van de
afnemende maan en de drie
sterren.’



Omdat de poort in de berg
potdicht zat, had de
Apenkoning geen andere
keuze dan buiten aan de grot
te wachten. Net nadat er een
halve dag voorbij was gegaan,
zag hij dat de poort openging.
Er kwam een onsterfelijke
jongen naar buiten die vroeg:
“De Verlichte Stichter van dit
huis zei dat er buiten iemand
staat die zich wilt cultiveren,
dat bent u waarschijnlijk?” De
Apenkoning antwoordde
hierop: “Dat ben ik, dat ben
ik.”



Hij volgde de onsterfelijke
jongen en knielde neer
voor de Stichter. De Stichter
had medelijden met hem
omdat hij geen ouders en
geen naam had. Toen hij
zag hoe hij al stappend leek
op een makaak die
dennenappels eet, gaf hij
hem de familienaam Sun.1
Hij noemde hem Wukong
met zijn voornaam.2



Nadat hij een leerling van
de Meester geworden was,
liet de Meester hem samen
met andere leerlingen dag
na dag de vloer vegen en
de tuin wieden, bloemen
kweken en bomen snoeien,
hout hakken en het vuur
aansteken, water uit de put
halen en verplaatsen.
Wukong werkte
onvermoeibaar hard en
was nooit nalatig. Al
werkend gingen er zo al
snel zeven jaar voorbij.



De Meester zag dat
Wukongs hart oprecht was
en zijn wil sterk.
Uiteindelijk leerde de
meester hem de kunst van
de onsterfelijkheid, de 72
transformaties3 en hoe hij
op een buitelende wolk
een afstand van 18.000 li4
kon afleggen.



Sun Wukong leerde een heel
groot aantal vaardigheden en
de Verlichte Meester spoorde
hem aan terug te keren naar
de Berg van Bloemen en
Fruit. Al buigend antwoorde
Wukong: “Deze discipel heeft
zijn Meester gedurende vele
jaren gevolgd op de Weg van
de leer, ik heb deze gunst nog
niet terugbetaald, ik zou niet
durven terug te keren.” De
Stichter zei: “Ik zoek geen
retributie, ik hoop enkel dat
je geen oproer veroorzaakt.”



Wukong had geen andere
keuze. Hij nam respectvol
afscheid van de meester.
Daarna steeg hij recht
omhoog naar de
buitelwolk en keerde
zonder omweg terug naar
de Berg van Bloemen en
Fruit.



Alle apen op de berg waren
onvoorstelbaar gelukkig
toen ze de koning, die
onsterfelijk was geworden,
zagen terugkeren. Ze
zetten meteen wijn en fruit
klaar als welkomstfeest
voor de Apenkoning om
hem te feliciteren. Heel de
dag lang dronken ze
rijkelijk.



Wukong bedacht een plan:
uit het wapenarsenaal van
het land Aolai nam hij een
ontelbare hoeveelheid
zwaarden, speren en andere
wapens die hij aan de apen
gaf om er mee te oefenen.
Op de Berg van Bloemen en
Fruit leerde hij de groep
apen allerlei strijdformaties.
Iedere dag oefenden ze hun
krijgskunsten.



Na nog geen halve maand
kreeg de Apenkoning
opnieuw problemen. Hij
vond het niet goed dat al
deze soorten wapens bij het
gebruik niet goed in de
hand lagen. Wanneer de
zwaarden niet braken,
knapten de speren wel. Vier
oudere apen meldden hem:
“Grote koning, recht onder
deze Grot met het
Watergordijn, op de bodem
van de Oostelijke Zee, ligt
het paleis van de
Drakenkoning. Waarom
vraagt u de Drakenkoning
niet om een wapen dat
geschikt is voor uw handen
om te gebruiken?”



De Apenkoning herinnerde
zich meteen de geheimen van
de magische formule om
water te blokkeren. Hij boorde
zich in een tunnel door het
water. Hij scheidde het water
zodat er een weg ontstond en
ging zo recht naar de bodem
van de Oostelijke Oceaan. De
kwaadaardige Yaksha’s die in
de zee patrouilleerden,
vroegen hem van waar de
onsterfelijke kwam. De
Apenkoning antwoordde: “Ik
ben de door de hemel
voortgebrachte onsterfelijke
van de Berg van Bloemen en
Fruit. Ik ben de buurman van
jullie oude Drakenkoning. Hoe
kunnen jullie mij nu niet
kennen?”



De Yaksha’s gingen het
paleis binnen en meldden
het bezoek aan de
Drakenkoning van de
Oostelijke Zee. Koning Ao
Guang liet vervolgens een
welkomstcomité klaar
staan. De gast en de koning
gingen zitten en Wukong
begon te spreken: “Om
onze grot te beschermen,
heb ik nog een wapen
tekort dat goed in de hand
ligt. Ik hoor al een lange
tijd dat onze beloftevolle
buurman een grote
hoeveelheid schatten
heeft. Ik ben gekomen om
één hiervan te vragen.”



De Drakenkoning kon dit
verzoek niet weigeren. Hij
beval zijn dienaren een
negentandig vork dat 3.600
jin6 woog te halen. Wukong
nam het in zijn handen en zei:
“Te licht! Te licht! Geef mij iets
anders, alstublieft!” De
Drakenkoning schrok hiervan
en opnieuw haalden de sterke
aal en de karper die het hoofd
was van de soldaten, samen
met enkele anderen een
hellebaard.



Deze hellebaard woog wel meer
dan 7.200 jin7, Wukong nam het
wapen vast en liep er een rondje
mee, hij zei: “Deze is ook te licht!
Te licht! Te licht!” De oude
Drakenkoning werd steeds banger
en zei: “Verheven onsterfelijke, er
zijn geen zwaardere wapens in
mijn paleis.”



Wukong antwoordde al
lachend: “Je hoeft je geen
zorgen te maken dat je geen
schatten meer hebt,
Drakenkoning van de Oceaan.
Wacht nog even! Het lijkt dat
er wel iets geschikts zal tussen
zitten. Eén voor één zal ik ze
beoordelen.” Net op het
moment dat de Drakenkoning
niet meer wist wat te doen,
verschenen naast hem
onverwacht de vrouw en
dochters van de Drakenkoning.
Ze zeiden: “In de schatkamer
van de oceaan staat er een
goddelijke pilaar om de zeeën
mee te bedwingen. Het is
achtergebleven uit de tijd dat
Dayu de wateren bedwong.8
Geef hem dat, laat hem het
transformeren en gebruiken.
Leid hem daarna door de
paleispoorten naar buiten, zo
is hij weg.”



Deze woorden indachtig,
leidde de Drakenkoning
Wukong naar de
schatkamer van de oceaan
om te gaan kijken. Zoals
verwacht stond daar de
goddelijke pilaar, langs alle
kanten omringd door een
gouden schittering.
Wukong stropte zijn
mouwen op, stapte naar
voren en raakte hem aan.
Het was zo breed als een
vat en meer dan twee
zhang lang.9



Wukong zei bij zichzelf: “Dit
is wat ik zocht! De oude Sun
zal hem er uit trekken!”
Terwijl hij dit zei, zette hij
een stap voorwaarts en
sloeg zijn armen om de
pilaar heen. Hij moest maar
een beetje kracht zetten, en
de goddelijke pilaar kwam
los van de grond.



Wukong zei: “Hij is enkel wat
te breed en te lang, het zou
wat dunner en korter moeten
zijn om het te kunnen
gebruiken.” Terwijl hij dat zei,
werd de magische pilaar
meteen enkele chi10 kleiner,
en wat smaller. Wukong woog
hem nog een keer en zei:
“Nog een beetje dunner, dat
zal beter zijn.” De schat werd
opnieuw enkele fen11 kleiner.
De Apenkoning was door het
dolle heen, hij nam de staf
mee uit de schatkamer van
de oceaan en bekeek hem in
detail. Hij zag enkel dat er
rond beide uiteinden een
gouden band zat. In het
midden stond in kleine letters
gegraveerd: ‘De gouden staf
Ruyin, 13.500 jin zwaar.’12



Hij kon zijn vreugde niet
bedwingen. Voor even
vergat hij zijn kunsten en al
dansend en jonglerend met
de gouden staf, legde hij de
weg af naar het Kristallen
Paleis. De Drakenkoning
schrok hier zo van dat hij
trilde van schrik. De zonen
en kleinzonen van de
Drakenkoning stonden als
bevroren van de angst.
Schildpadden, weekdieren,
vissen en garnalen
verstopten zich en trokken
hun staart in.



Wukong deed alsof hij thuis
was, hij beval aan de broers
van de Drakenkoning hem
een gouden harnas te geven,
evenals een hoofddeksel van
paars en goud met
feniksveren en een paar
schoenen gemaakt uit
lotuswortel en zijde, om op
wolken mee te stappen. Hij
deed alles goed aan.
Vervolgens liet hij de gouden
staf krimpen tot de grootte
van een stopnaald en hij
verstopte hem in zijn oor. Hij
bedankte iedereen en
vertrok.



In de Grot met het
Watergordijn wachtte de
groep apen. Plotseling
zagen ze de Apenkoning
uit de golven
tevoorschijn springen.
Zijn hele lichaam was
bedekt met goud,
waardoor hij schitterde in
het licht. Iedereen juichte
tegelijkertijd: “Grote
koning, zo prachtig! Zo
prachtig!”



De Apenkoning nam de gouden
staf uit zijn oor en vertelde aan
de apen hoe hij de schat had
verkregen. Hij zei keer op keer:
“Groter! Groter! Groter!” En de
schat werd weer zo breed als
een vat. De Apenkoning speelde
er vrolijk mee. Hij sprong uit de
grot, deed een kunstje en hij
werd tienduizend zhang groter.
De stok werd zo groot dat hij
bovenaan tot in de 33ste hemel
rijkte, en langs onder tot diep in
de 18e laag van de onderwereld
doordrong.



Iedere aap in de groep was
sprakeloos en ze slaakten
kreetjes van verbazing.
Wukong hield op met zijn
metamorfoses. In en buiten
de Grot met het
Watergordijn zette hij een
feestmaal op. Zowel de
grote als kleine apen aten
tot ze er bij neervielen en
in de schaduw van een
pijnboom zakte Wukong
weg in een diepe slaap.



In een trance kwamen
er twee personen naar
de Apenkoning die een
officieel edict bij zich
hadden. Hierop stond
‘Sun Wukong’
geschreven. Ze kwamen
dichterbij om een touw
rond hem te wikkelen.
Ze vingen zijn ziel en
leidden hem weg. Heel
de weg struikelde en
wankelde hij, tot ze ‘de
Poorten van de Hel’
bereikten.



Voetnoten
1. Woordspelletje:	het	Chinese	karakter	voor	‘aap,	makaak’	en	‘afstammeling’	worden	op	dezelfde	

manier	uitgesproken	(als	‘sun’,	spreek	uit	‘soen’)	en	hebben	een	sterk	op	elkaar	gelijkende	

schrijfwijze.	De	‘Sun’	die	hier	als	familienaam	wordt	gegeven,	betekent	‘afstammeling’	en	is	een	veel	

voorkomende	Chinese	familienaam.

2. Het	Chinese	karakter	voor	Wu	betekent	‘begrijpen’,	‘inzien’;	het	karakter	voor	Kong	betekent	‘leeg’,	

‘leegte’.

3. 72	transformaties:	Door	deze	72	transformaties	te	leren,	kan	Sun	Wukong	zichzelf	in	72	dieren	en	

objecten	veranderen.

4. 18.000	li	staat	gelijk	aan	ongeveer	9.000	km.

5. Yaksha’s zijn	boeddhistische	en	hindoeïstische	godheden	die	vaak	voorgesteld	worden	als	reuzen.	Ze	

zijn	de	beschermers	van	rijkdommen	die	verborgen	liggen	in	de	aarde	en	in	de	wortels	van	bomen.	

6. 3.600	jin	staat	gelijk	aan	ongeveer	1.800	kg.	

7. 7.200	jin	staat	gelijk	aan	ongeveer	3.600	kg.



Voetnoten
8. Dayu	was	een	mythische	heerser	in	China	die	meer	dan	2000	jaar	geleden	geleefd	zou	hebben.	Door	

jaren	van	irrigatiewerken	zorgde	hij	er	voor	dat	onder	meer	de	Gele	Rivier	niet	meer	buiten	zijn	

oevers	trad.	Op	deze	manier	maakte	hij	een	einde	aan	de	overstromingen	die	China	lange	tijd	

teisterde.	

9. 1	zhang staat	gelijk	aan	ongeveer	3,33	meter.

10. 1	chi	staat	gelijk	aan	ongeveer	0,3	meter	of	1	voet.

11. 1	fen	staat	gelijk	aan	ongeveer	0,33	cm.

12. 1	jin	staat	gelijk	aan	ongeveer	500	gram.	13.500	jin	is	ongeveer	6.250	kilogram.


