
Een reis om nooit te vergeten 
 
Weken van voorbereiding werden werkelijkheid. Nerveus stapte ze op Schiphol op het 
groepje mensen toe die ze had ontmoet tijdens een kennismakingsbijeenkomst voor de reis 
naar India en Nepal. Een filmploeg zou meereizen en dat maakte het geheel dubbel 
spannend. Gelukkig had ze al een klik met enkele medereizigers, dat was fijn. Vooral omdat 
ze alleen reisde, zonder familie of vrienden. Maar India en Nepal stonden  redelijk bovenaan 
het wensenlijstje toen ze ging scheiden en nu was het zover; oktober 1991!  
 
De reis verliep voorspoedig, op een harde landing tijdens de tussenstop in Parijs na, waarbij 
de bagagerekken open knalden en de zuurstofmaskers als ballonnetjes voor de passagiers 
naar beneden bungelden. Dat kostte even oponthoud. En natuurlijk was de Indiër die naast 
haar op het tafeltje zat te tikken met zijn nagel van een paar centimeter lang iets om je aan te 
irriteren. Maar zich voorstellend dat het een rustgevend geluid was, viel het allemaal wel 
mee. Wat een hitte en wat een geuren dreven naar haar toe. Meteen zat ze in een totaal 
andere wereld. Hier geen ordelijk geheel maar roepende mensen, toeterende auto’s en veel 
lawaai.  
 
De busreis naar het hotel, waar de kamers werden verdeeld, gaf een eerste indruk van de 
gekte van Delhi. Zij deelde een kamer met een iets oudere dame, die de hele reis om veel 
aandacht verlegen zat en bleef treuren over haar man die tien jaar geleden overleden was. 
Inchecken ging vlot, dankzij de reisleider en meteen werden ze weer in de bus 
gemanoeuvreerd en ondergedompeld in de chaos van Delhi. Op naar het rode fort voor een 
rondleiding en een eerste kennismaking met de bedelaars, de slangenbezweerders, het 
zwerfvuil en de hitte van de middag. Het avontuur van drie weken rondtrekken in India was 
begonnen. De filmploeg zette zich meteen aan het werk om eerste beelden en geluiden op te 
nemen en de reizigers te laten wennen aan hun voortdurende aanwezigheid. Het rode fort 
was van buiten een bouwval, maar binnen was het marmer uit de 16e eeuw. Sjah Djahaan 
liet het bouwen, net als de Taj Mahal. Daarna ging de stoet de hoofdstraat van New Delhi 
verkennen. Ongelooflijk dat hier mensen kunnen zitten in stille meditatie, misschien is het 
anders als je gewend bent aan de kakafonie van geluiden… 
 
Het was een eerste dag van dagen die zich aaneenregen met indrukken, lange dagen reizen 
en weinig rust. De geluiden van de straat drongen dag en nacht door tot in haar slaapkamer 
en zorgden, met de hitte en muggen, voor nachten van weinig slaap. Maar dat deerde niet, 
het land had zoveel te bieden, die slaap kwam thuis wel weer… 


