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Editorial

Suffe fiets

Tien jaar geleden maakte ik met een vriend een tocht 
door Zuid-India op de fiets. Ondanks de soms schrij-
nende armoede die we onderweg zagen en de overwe-
gend zeer slechte wegen, was het een fantastische reis. 
De oude cultuur van voornamelijk Hindoes, maar ook 
Moslims, Christenen en Jain is springlevend en in veel 
stadjes waar we verbleven, werden we verrast door dans- en theaterfestivals, 
prachtige oude tempels vol beelden en opgevoerde rituelen, en ook door 
feestelijke optochten en muziekoptredens. Altijd hadden we onze roepies 
paraat om uit te delen aan de vele bedelaars. Kinderen vroegen nooit om 
geld, zij wilden graag een pen. In de Engelstalige kranten lazen we dat de 
politici verschrikkelijk corrupt waren en uit de kennismakingsadvertenties 
begreep ik dat het in India een pré was als een jongeman een natuurweten-
schappelijke of technische opleiding had, want dat werd vaak trots vermeld. 
Onderweg dromden vele mannen om onze fietsen om de 27 versnellingen 
te bestuderen, want zoiets hadden ze nog nooit gezien.

Uit de kennismakingsadvertenties begreep ik dat 

het in India een pré was als een jongeman een na-

tuurwetenschappelijke of technische opleiding had

Begin dit jaar besloten we om nogmaals in Zuid-India te gaan fietsen, 
omdat de reis van tien jaar geleden de mooiste was die we ooit gemaakt 
hadden. Het viel onmiddellijk op dat we nu bijna overal fietsten op asfalt 
van goede kwaliteit en dat we overal prima hotels vonden. Onze eigen 
klamboe en lakens hoefden we niet te gebruiken, bij gebrek aan muggen 
en vieze bedden. Onze roepies bleven rinkelen in de broekzak, want bijna 
nergens kwamen we meer bedelaars tegen. Ook de kinderen, die nu al-
lemaal Engels spraken, hadden geen behoefte meer aan een pen. Op veel 
plaatsen buiten de steden kwamen we gigantische nieuwe complexen tegen 
waar ingenieurs van allerlei soort worden opgeleid. In de kranten lazen 
we dat de politici nog even corrupt zijn, maar ook dat er veel minder arme 
boeren zelfmoord plegen. Op drie kinderen na was er niemand meer die 
nog interesse had in onze fietsen. Iedereen vond het suf dat wij niet op een 
motor reden, net als alle jongelui die we onderweg tegenkwamen en die 
alleen nog met ons op de foto wilden als wij een steile berghelling aan het 
beklimmen waren.
India is een groot, complex en overbevolkt land en het zuiden is relatief rijk. 
Maar ik vond het bijzonder om te zien wat de positieve uitwerking is van 
onderwijs en de groeiende economie, waar de jonge ingenieurs sterk aan 
bijdragen.

Claud Biemans
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