
Balanceren tussen darmen en kharma 

 

Vier weken op een gehuurde motor onder de brandende Indiase zon, met etappes van 100-200 

kilometer per dag. In de bagagetassen Delftsblauwe molentegeltjes en radiootjes van Zeeman 

‘voor de handel’. Alleen het plastic kerstboompje op de koplamp ontbrak. Jacques over 

dharmatische ervaringen van een motormuis in de Oriënt. 

 

Overweldigend, fantastisch, grandioos: superlatieven schieten tekort wanneer Jacques vertelt 

over zijn motortocht door India. Vier weken lang trok hij samen met zijn reismaat Jos rond in het 

zuidelijke puntje van dit onmetelijke land: ruim 80 keer groter dan Nederland, met meer dan 1 

miljard inwoners die meer dan 600 verschillende talen spreken. Spannend, zo’n gehuurde 

motor? Jacques: “Zeker, zeker. Al in het eerste half uur ontdekte ik twee van de voornaamste 

waarheden: de voetrem is de enige rem die het doet en de versnelling zit aan de andere kant. 

De belangrijkste verkeersregels hadden we al snel onder de knie: koeien en ossenkarren op de 

snelweg zijn normale verkeersdeelnemers, je volgt gewoon de flow en alles komt goed. Ook de 

techniek van de berm insturen waren wij na een dagje of wat zeer goed meester.”  

Voor alle zekerheid lieten Jacques en Jos hun motorfiets en zichzelf vooraf toch maar even 

onder hemelse bescherming stellen door een Hindu-priester tijdens een kwartier durende ‘puja’ 

(godsdienstige ceremonie). Zodoende reden ze van meet af aan rond met een ‘tikka’, niet 

alleen op hun voorhoofd, maar ook op de koplamp, tank, motordeksel en een van de assen. Zo 

konden ze, degelijk gezegend, aan hun tocht beginnen.  

 

Op hun regelmatig terugkerende filosofische gedachte ‘hoe vaak je achter elkaar met een 

dobbelsteen 6 zou moeten gooien voordat je in een volgende leven in Nederland geboren zou 

mogen worden’, konden ze tijdens hun tocht helaas geen antwoord vinden. Toch voelden de 

vele Hindu-goden zich kennelijk getart door onze Hollandse jongens. Hun irritatie nam nog toe, 

toen Jacques zich als kerstcadeau een closetrolhouder als accessoire wenste voor een 

eventuele, supersnelle sanitaire stop onderweg in plaats van een devoot fluorescerend plastic 

kerstboompje op de koplamp. Maar zo ver van huis neemt de secularisatie al maar toe en 

vergeet je misschien al gauw je roots. De druppel die de goddelijke emmer deed overlopen, 

was echter Jacques’ playback-optreden in de tempel van Madurai, met een eigen interpretatie 

van Frans Bauer: ‘In India ben je nooit alleen, ze staan altijd om je heen’. Daarmee raakte het 

geduld der goden op en besloten ze tot actie over te gaan.  

Jacques: “Op eerste kerstdag reden we naar het uiterste zuidpuntje van India, Kanyakumari. ’s 

Avonds deden we ons tegoed aan een bijzonder smakelijke maaltijd. Kort daarna heb ik vrij 

onverwacht mijn looptraining weer kunnen oppakken. Ik doel dan vooral op het korte, felle werk, 

wat we normaal doen als laatste training voor een wedstrijd. Alleen nu duurde het 

trainingsprogramma twee dagen, bedroeg de afstand feitelijk niet meer dan vijf meter en was de 

belangrijkste vraag steeds: ben ik er binnen de tijd of niet?” Aldus werd onze collega gestraft 

met twee dagen huisarrest in het hotel. Bovendien kostte het zijn hele voorraad toiletpapier; in 

deze streken een redelijk kostbaar bezit. Pas aan het eind van de tweede dag waagde Jacques 

zich een kwartiertje naar buiten om een colaatje en twee bananen te scoren. Waarvan er zich 

trouwens aan het rustieke havenhoofd al snel een terug meldde. Geen wonder dat de 

melkdrinkende olifant-god Laksmi onbedaarlijk in zijn vuistje zat te lachen om zoveel Hollandse 

vrijgevigheid. 

 

Toch leek de toorn van het Hindu-godenpantheon nog niet tot bedaren gekomen. Want na zes 

dagen aftrainen vonden onze beide Indiagangers dat dit toch wel de spuigaten uitliep en het 

plaatselijke hospitaal maar eens moest worden opgezocht. Jacques: “De dienstdoende arts en 

een tiental verpleegsters stelden na zorgvuldig onderzoek de wonderlijke diagnose: de heren 



kunnen ons voedsel waarschijnlijk niet zo best verdragen! Daarmee moesten we het doen en 

verlieten we, vergezeld van een drankje en drie soorten pillen, het ziekenhuis. Zo vierden wij 

voorzichtig dansend en springend – ondertussen strak lettend op het interne systeem – het 

einde van het oude jaar en het begin van het nieuwe.” Pas daarna is Jacques’ verdere tocht 

zonder noemenswaardige problemen verlopen. Hoewel zijn vertrouwen in de Indiase keuken 

enkele dagen flink op de proef was gesteld na deze dharmatische ervaring, bleken diverse 

pizzeria’s in staat te zijn een hemels feestmaal te kunnen bereiden. Dat keukens, vuilnisbelten 

en waterpompen van hotel-restaurants in India nu eenmaal vaak elkaars naaste buren zijn, doet 

daar niets aan af. Net zo goed niet, dat je in een gemiddeld restaurantje nog net mag zeggen 

dat je vegetarisch wilt eten, want meer keuze is vaak niet voor handen. De kok kookt en dat 

staat die dag op het menu.  

 

Of Jacques nog nuttige tips heeft voor toekomstige India-gangers? “Met de meegenomen 

Zeeman-radiootjes wilde het zeer wel vlotten in de ruilhandel. Zorg wel dat je, als je van dit 

soort apparaatjes meeneemt, ook wat reservebatterijtjes bij je hebt. Want meestal kun je die 

dingen ook als zaklamp bij stroomuitval gebruiken, en dat bleek een handige, voor ons 

onverwachte toepassing te zijn. Verder hebben we gemerkt dat we moeilijk van onze 

Delftsblauwe molentjes af kwamen. Daarom kun je beter wat van die jankende 

zigeunerjongetjes meenemen. Of betraande zigeunermeisjes het daar ook goed doen, weet ik 

niet zeker: daar is nader marktonderzoek voor nodig.” 

 


