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INDIA, 2-6 APRIL 2008 

Wat weet ik van India? Alleen dat het groot is en 

tamelijk ver weg. Gelet op de tijd dat het 

vliegtuig met zijn vleugels flappert1 klopt het. 

Na een paar jaar internationaal werken ben ik 

gewend aan cultuurschokken. Als zodanig valt 

het mee. Bijvoorbeeld het feit dat we lang over 

de stad vliegen verbaast me niet. New Delhi is 

een miljoenenstad. Na landing neem ik afscheid 

van de Rabo man, en geen afscheid van de 

Indiaan voor me. Nog nooit heb ik een passagier 

over zoveel dingen zien en horen zeiken. 

Bewondering voor het KLM personeel dat ze hem 

niet hebben laten bungee jumpen. 

De eerste waarneming is dat de Indianen aan de 

verkeerde kant van de weg rijden. En ook nog 

links ook. Een weg met 2 rijbanen kan 3-4 auto’s 

naast elkaar aan. Of 4-6 tuc-tuc’s, of 7 riksja’s. 

Meestal worden deze getallen gecombineerd en aangevuld met fietsen, scooters en motoren. 

Vervolgens treden reducties op 

door heilige koeien en 

begravende sikhs.2 

De tweede is dat de Indianen 

niet lang en blond zijn. 

Redenerend vanuit de 

continental drift zou dat 

mogelijk zijn geweest.  

                                                        
1 Er is veel turbulentie 
2 De laatsten gaan te voet, met het lichaam op een draagbaar. Ondertussen druk gebarend naar iedereen die er langs 
kan/wil.  
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Mocht het ooit zo geweest zijn dan heeft de Indiase keuken er voor gezorgd dat ze nu zwart zijn 

met een kerrie kleurige huid. Verder zou je mogen verwachten dat ze door scherpte van hun 

voedsel, en de absolute overbevolking, een heetgebakerd volk zijn. Dit is in ieder geval niet mijn 

waarneming. Het is een 

vriendelijk volk. 

Er staat een chauffeur op me te 

wachten. In hoog tempo brengt 

hij me naar Grand Peepal hotel.  

Mijn kamer heeft geen zicht op 

de buitenwereld. De volgende 

ochtend blijkt dit redelijk 

terecht. 

Dat is echter nog een nacht weg. 

Na de vlucht ben ik afgedraaid 

en kom ik niet verder dan de 

bedienende indiaan mijn kamer 

uitschoppen en in coma raken. (“Nee, ik wil geen bier, nee, ik wil niets te eten, echt één fles 

water is genoeg, nee ik wil niet met ontbijt op 

bed gewekt worden, nee, ook als het kingfisher 

is wil ik geen bier etc.”) 

De volgende ochtend spoed ik me naar het 

dakterras voor “roof restaurant” met mijn 

ontbijt. 

Er staat een volledige opstelling voor een break 

fast3 buffet. En gekleurde plastic tafeltjes. 

Verder is het terras omgeven door een dicht 

gevlochten groene rieten afscheiding. Los van 

de roofvogels boven ons is er niets van de 

omgeving te zien. Even later blijkt waarom… 

 Ik ontbijt alleen. Alle andere gasten weigeren 

hun kamer uit te komen voordat ze hun ontbijt 

op bed hebben genuttigd. 

Mijn privé chauffeur staat al op me te wachten. 

Bij aankomst bleek zelfs dat er twee chauffeurs 

op me stonden de wachten, een van het hotel 

                                                        
3 Indiase spelling  
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en een van het ministerie. De laatste is een blijvertje. Hij vervoert me de 3 dagen van het 

congres. 

We stappen de straat op, op weg naar zijn witte Tata. Dit is de meest algemene auto hier, dus 

het onthouden van het uiterlijk van de chauffeur en het autonummer (184) is noodzakelijk. 

Recht tegenover het hotel is 

een onderstation van het 

elektriciteitsnet. Het is een 

van de twee plekken waar je 

illegaal elektriciteit af kan 

tappen, dus het is een volledig 

spinnenweb alle kanten uit. 

Om het illegaal aftappen 

mogelijk te maken moet je 

een gat in het hekwerk om het 

station knippen, maar als je 

dat voor elkaar hebt kan je 

niet alleen aftappen, maar ook 

geiten houden. De varkens zijn 

of te dik, of te eigenwijs om achter het gaas te verdwijnen. Dus die lopen los rond. De gaten in 

het wegdek zijn niet heel talrijk, maar als ze er zijn wijkt de chauffeur bekwaam uit. Honden 

maken dan dat ze weg komen, evenals de riksja’s en de fietsers. Tegenliggers zijn vaak 

hardnekkiger, al was het alleen maar omdat er van nature maximaal twee auto’s door kunnen. 

In deze grauwe omgeving zorgen de Indiase vrouwen voor het kleurelement. Met name de 

kleding van de hindoes is 

fabelhaft4  

Ik weiger een acceptabel deel 

van het programma te duiken 

om iets van de stad te zien, dus 

brengt en haalt mijn chauffeur 

me iedere keer via een andere 

bocht door het centrum. 

We beginnen met een bocht 

langs een beeld van Mahatma 

Ghandi met een aantal 

volgelingen. Ik ken de 

geschiedenis en wordt dus 

                                                        
4 Het is een internationale conferentie. 
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goedgekeurd. In het centrum, bij de parlementsgebouwen en het congrescentrum is meer 

ruimte. Als we niet worden gehinderd door één of meer heilige koeien kunnen we redelijk 

doorrijden. India is “geopend” van 10 tot 21 uur, daarbuiten is er redelijk te rijden, wordt me 

uitgelegd. 

In het hypermoderne congrescentrum zijn de meeste bekenden van het IEA-DSM netwerk al 

aanwezig. Het blijkt dat deze ratten (aanmerkelijk) eerder zijn gekomen dan ik en dat ze in 

meerderheid in mijn hotel Grand Peepal zaten. Vervolgens zijn ze als een speer verhuisd naar dit 

congrescentrum. Dat is nu dus vol… 

Zodra Carrie Pottinger me in beeld 

krijgt begint ze me uit te leggen dat 

zij maar één extra nacht blijft. Ze 

heeft gehoord dat ik ook het risico 

van het missen van het vliegtuig niet 

neem, dat ik pas de avond na het 

congres naar huis vlieg. 

Dit biedt de mogelijkheid om Jaipur 

te bezoeken. Onwetend als ik ben 

had ik direct toe. Tijd om iets uit te 

zoeken en organiseren heb ik niet, 

maar meegaan is altijd een optie. 

Als ik nu ook nog internet had kon ik uitzoeken wie Jaipur was. Het internet in Peepal heeft 

echter dezelfde eigenschappen als de airco: het wordt breed aangekondigd, ze zijn er reuze trots 

op, en het werk niet….. 

Dus voorlopig concentreer ik me op het congres. Het wordt gestart door het aansteken van een 

ceremoniële lamp door de eerste sprekers. Het is een mooi beeld. 

Verdere inhoud van het congres 

valt onder werkverslagen, dus dat 

blijft hier achterwege. Wel moet 

worden vermeld dat er tijdens 

het eten geen concessies worden 

gedaan aan bezoekers. Het is een 

volledig Indiase lunch en diner, 

met veel vegetarische 

onderdelen. De kwaliteit is 

voortreffelijk, maar mijn keuken 

zal het niet worden. Papadums, 

naanbroodjes en toetjes zijn wel 
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aan te bevelen. De naan wordt ter plekke in open houtvuur ovens gebakken 

Tijdens het af- en aanvoeren wordt 

ik langs de parlementsgebouwen, 

India gate en een Hindu tempel 

gevoerd. De tempel is groot en in de 

vorm van een god. Aan zijn benen 

liggen de koppen van een leeuw en 

een tijger. De bekken van deze 

beesten vormen de zeer ruime 

ingangen van de tempel.  

Iedere dag wordt afgesloten met 

een diner. Iedere keer in de vorm 

van een lopend buffet, dus met een 

laag formeel gehalte. De 

laatste dag van het congres is 

er weinig tijd tussen het 

einde van de vergadering en 

het diner. In ieder geval te 

weinig tijd om me naar 

Peepal te brengen en daarna 

na de voederplek. Chauffeur 

Mehinder slaat onmiddellijk 

toe. Zo’n mooie kans om me 

iets van de stad te laten zien 

krijgt hij niet meer. Hij brengt 

me naar de plek waar Mahatma Gandi is vermoord. Hoewel het park gesloten is vind de 

bewaking dat geen belemmering. Ik wandel dus op mijn gemak langs de gebouwen, de beelden 

en het voetpad naar de plek waar 

Mahatma uiteindelijk werd 

vermoord. Zeker als je alleen over 

zo’n terrein loopt is dit best 

indrukwekkend. 

Verder krijg ik een oude moskee en 

een Sikh tempel aan de buitenkant 

te zien. Hier zijn de hekken al dicht. 

Het gouden dak van de Sikh tempel 

is in ieder geval indrukwekkend. 

Tijdens het diner legt een Sikh met 



India 2008  

nog het verschil uit met de Hindu’s. Dit zit vooral in de bereidwilligheid om je de strot af te 

snijden, vooral als het een islamitische strot is. 

Het wereldbeeld van de man is 

overzichtelijk. Ik vertel hem dat ik 

de Indianen een vriendelijk volk 

vind (waarbij ik maar niet uitleg 

dat dit komt omdat ze vrolijk 

worden van Knorf). Hij stelt dat dit 

komt omdat ik zelf vriendelijk ben. 

Als ik uitleg dat ik bijvoorbeeld wel 

de schurft aan Russen heb lacht hij 

blij. Zijn stelling is hiermee 

bewezen: bij Russen ben ik niet 

vriendelijk! 

Tegen zoveel oosterse wijsheid en een bijbehorende religieuze dolk kan ik niet op. Hij krijgt 

gelijk. 

Bij het hotel mag ik direct afrekenen. De prijs blijkt, zoals me al was aangekondigd, ineens 25% 

omhoog gegaan te zijn. Door de vooraankondiging ben ik voorbereid. Ik trek het kaartje van het 

ministerie van energie en verzoek de meneer aan de andere kant van de lijn uit te leggen wat er 

met de tarieven is gebeurd. Aan de rekening wordt onmiddellijk 10% afzet belasting toegevoegd, 

maar de 25% gaat er af…. 

De volgende middag storten Carrie en ik ons in een taxi. We moeten even wachten, maar de 

papagaaien en de roofvogels 

rond het centrum zorgen er voor 

dat dit geen straf is. 

Ook Jan Bleyl sluit aan (met een 

eigen taxi) en zo rijden we we 

richting Jaipur, wat geen wie 

maar een wat blijkt te zijn. Om 

precies te zijn een stad van 3 

miljoen inwoners. Albert van 

Engeland vond dit wel een mooie 

plaats, alleen de kleur sprak hem 

minder aan. Roze leek hem 

leuker. Een normaal mens zou 

met pek en veren de stad zijn uitgejaagd, maar Appie was getrouwd met Victoria, die zich tooide 

met de niet geringe titel keizerin van India. En dus is de stad nu roze. 



India 2008  

Toeristisch is dit een handige move geweest, dus de bevolking houdt het zo. Hoogte punt in 

Jaipur zijn de talrijke 

kastelen. 

Maar eigenlijk is het 

Shahpura House, waar we 

overnachten, al voldoende 

bezienswaardigheid. Het is 

een koloniaal gebouw met 

enorme kamers en overal 

kunst en antiquiteiten aan de 

muur. In iedere grote ruimte 

staat een schaal met water 

met bloemblaadjes om de 

geur aangenaam te houden. 

Rond het complex lopen weer koeien met een heilige blik in hun ogen, hagedissen, eekhoorns en 

papagaaien. 

Vanaf het hotel rijden we door het centrum naar het eerste paleis van deze tocht. Het 

verzamelde verkeer is inmiddels wakker. Aan de verzameling van Delhi zijn de ezel en 

kamelenwagens toegevoegd. Als eerste rijden we langs het Castle of the Winds en het 

Watercastle. De eerste is zo ontworpen 

dat je bij de geringste wind wel ergens op 

de tocht kon gaan zitten. Een natuurlijke 

airco dus. Over de tweede is minder 

nagedacht door de architecten. Men 

neme een kasteel, men bouwe een 

stuwdam en zie daar: Watercastle. 

Wij rijden naar Amber Castle. Voor de 

toeristen is hier de mogelijkheid om met 

een olifant vanuit het dal naar de 

toegangspoort te rijden. 

Het vermoeden bestaat dat ons 

exemplaar bij geboorte Tuc-Tuc is 

genoemd. Dat formaat is hij inmiddels 

ontgroeid, dus nu is het Boel-Boel, wat de situatie beter omschrijft. De muren bij start en 

aankomst zijn trappen die zo zijn aangelegd dat de olifant er naast kan staan. Afhankelijk van 

tuc-tuc of boel-boel formaat ga je dan een stapje hoger of lager “ter olifant”. Om de olifanten 

heen lopen eindeloze rijen verkopers en “offical” guides. Per definitie geloof ik niet in de laatste. 

De prijs zakt daardoor in een hoog tempo van 500 naar 150 rupia. Bij de laatste happen Carrie en 
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Jan toe. Ik leg de gids uit dat ik goed naar hem zal luisteren, maar dat het fotograferen helaas 

onmogelijk maakt dat ik daarbij de juiste houding aanneem. 

Het complex staat nu dus mooi op de 

foto en ik weet dat hij 12 kamers voor 

zijn 12 vrouwen had met ieder een 

eigen geheime toegang. Daarnaast 

waren er nog grote ruimen voor 

concubines, kinderen en eindeloze 

hoeveelheden personeel. 

Er is in de loop der eeuwen aan 

gebouwd en verbouwd. Daarbij is het 

verschil tussen hindu stijl (lotus 

motief) en islam (eenvoudige koepel) 

goed te zien. 

Na het Amber palace is het City palace aan de beurt. Het is ouder en in mijn ogen mooier. Er is 

een fantastisch textielmuseum een uiteenlopende reeks gebouwen en verzamelingen. Buiten de 

poorten zitten de standaard verkopers, aangevuld met de nodige slangenbezweerders. 

Tegenover het kasteel is het observatorium. Het is uit het eind van de 18e eeuw. Karel-met-de-

Oren (achterkleinzoon van Appie) en Bill (echtgenoot van de senator van Nieuw York) hebben 

gezegd dat ze het een beetje 

een zooitje vonden. 

Dit heeft als prettig effect dat 

alles wordt opgeknapt. 

Zonnewijzers, 

sterrenbeeldwijzers etc. alles 

wordt spic en span hersteld. 

Hierna is het lunchtijd. Ik kies 

voor hardgebakken kip met 

naan en een flesje drinken. 

Jan en Carrie kiezen voor 

avontuurlijkere drankjes. Daar 

de insecten er uitkruipen gaan die toch maar weer terug naar de keuken…. 

Tot slot bezoeken Carrie en ik het Jaigarh Castle. Jan heeft nog een extra dag en zet koers 

richting Taj Mahal. In het kasteel zitten, naast papegaaien ook veel apen. Nu had ik die bij de 

regeringsgebouwen en onderweg ook al gezien, maar deze exemplaren lenen zich beter voor 

een fotoshoot. Vanaf dit meer dan 1000 jaar oude kasteel lopen lange muren richting heuvels. 

Een soort mini Chinese muur. Het kasteel is zo groot dat het een binnenmeer heeft… 
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Uiteindelijk blijft dit werk en geen 

vakantie, dus na het laatste rondje 

zit de vrije tijd er op en wordt er 

gas gegeven richting Indira Ghandi 

Airport. 

Op straat lopen de laatste 

olifanten richting boerderij of 

kasteel. Ze werken vier uur per 

dag,  en gaan daarna naar huis. Dat 

brengt ons op de vraag: waarom 

vier uur? Kan een olifant niet tegen 

een achturige werkdag? Het blijkt 

dat de inspanning geen probleem is. Olifanten kunnen lang in touw zijn. 

Olifanten willen echter ook plezier in hun werk. Op en neer sjouwen 

met toeristen heeft een beperkte meerwaarde. Op enig moment sloeg 

na vier uur de verveling toe 

bij een grote grijze vriend. 

Hij pakte zijn begeleider van 

zijn nek en ging er een 

beetje op staan. Zonder 

verdere CAO 

onderhandelingen is de 

werktijd daarna op vier uur afgemaakt. 

De terugweg is weer even boeiend als de heenreis. Hoewel het neer komt op een paar uur in een 

auto zitten, krijg je een aardig beeld. De weg bestaat voor het overgrote deel uit een lange rij 

vage winkeltjes en restaurants. Autobanden, naaimachines, onderdelen voor “apparaten” het 

houdt nooit meer op. Verder staan 

er overal cabines van 

uitgebrande/verongelukte trucs. 

Ali, onze chauffeur legt uit hoe het 

werkt. Los van het platrijden van 

reguliere spookrijders, waar wij er 

ook wat van tegenkomen, heeft de 

weg een groot probleem. Er vindt 

nogal wat vrachtverkeer plaats, en 

dat sloopt de weg. Dus let de 

politie strikt op snelheid en 

belasting van de vrachtwagens. 
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Boetes worden nauwelijks uitgedeeld, maar het omkopen van een politieagent kost ook geld.  

Dus rijden de chauffeurs met 

name ’s nachts. Dan is er minder 

politie, en hoeft er minder 

omgekocht te worden. Wel 

moeten ze de dag doorkomen. 

Dit verklaart dan weer het grote 

aantal restaurantjes en cafés. 

Het effect van alcohol op de 

verkeersveiligheid mag bekend 

worden verondersteld…… 

Op het vliegveld is het een 

zooitje, waarbij met name de plaatsing van de lounge tussen paspoortcontrole en de 

tassencontrole uniek is… Dit leidt tot verwarring en veel discussie met de autoriteiten, maar ik 

eindig bij een van de eerste koppen acceptabele koffie in dit overigens aanbevelenswaardige 

land. 

Min of meer op tijd vliegen we terug naar Schiphol. In mijn tas zitten veel foto’s en een 

wijnfleshuls waar je spontaan tranen van in je ogen krijgt. Onderschat nooit de kracht van de 

Oosterse mystiek! 

 


