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Wat ik doe zal de wereld niet veranderen, maar misschien dat iemand er anders door
gaat kijken. En heel misschien verandert zijn manier van leven wel een heel klein
beetje. Dat zou al prachtig zijn!
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Voor de komst van internet was een vakantie langer dan twee weken of een bestemming
verder dan Spanje een reis. Internet heeft alles verpest. Vroeger verdween je voorbij Praag
van de kaart. En als je dan een keer een telefoon had gevonden, bevestigde de slechte lijn de
afstand nog eens. Nu heb je overal bereik. En als je niet elke dag je blog bijwerkt, denken ze
thuis meteen dat je in een ravijn ligt.
De Chinese Muur, Paaseiland, de Himalaya en Zuid Afrika; ze zijn gevoelsmatig niet veel
verder dan Texel. De enige manier die nog overblijft om de psychologische afstand te
vergroten, is de reis langer of extremer te maken. Een ansichtkaart van de Taj Mahal uit Agra
en een telefoontje uit Kathmandu, dat maakt het avontuur voor de thuisblijvers compleet.
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VRIJDAG, 22 januari 2010
Om 03.30 uur gaan met veel lawaai gelijktijdig naast mijn bed vier wekkers af. Stijf van
schrik zit ik rechtop in mijn bed. Dat is nog eens wakker worden. De adrenaline giert dor mijn
aderen. Petra ronkt rustig door. Toch moet ze er ook aan geloven. Douchen, aankleden en
ontbijten. Beneden in de gang staan onze koffers en rugzakken al klaar. Om 04.08 uur stopt de
zwarte Nissan Navara met Henk Hijman en Jolanda Klein Obbink bij ons voor de deur. Henk
en Jolanda zijn er ook helemaal klaar voor. Afra Hogenbirk is er ook bij. Zij neemt straks de
auto weer mee terug naar huis.
Over een bijna verlaten A2 en A9 rijden we via Utrecht, Abcoude en Amstelveen in het
donker naar Schiphol International Airport. Bij vertrekhal 1 stappen we uit. De incheckbalie
van Austrian Airlines is snel gevonden. Ze zitten bij dezelfde balie als het Duitse Lufthansa.
Omdat we nog geen tickets hebben, kunnen we nog niet inchecken. Rustig wachten we op de
FOX-vertegenwoordigster. Om ons heen zien we al medereisgenoten verschijnen. Duidelijk
herkenbaar aan de blauwe kofferlabels. Veilig vanachter volgepakte bagagekarretjes
observeert iedereen elkaar.
Rond kwart over vijf komt de FOX-vertegenwoordigster de hal in. Het blauwe mantelpakje
werkt als een magneet. Zodra ze bij de balie staat, komt iedereen om haar heen staan. Ze
begint met het uitdelen van de tickets en de paspoorten, voorzien van het benodigde Indiavisum. Met onze papieren lopen we naar de incheckbalie. Helaas... elektronisch inchecken
lukt niet. Dan maar bij de gewone balie. Eigenlijk komt dat nog goed uit ook, want de stoelen
met extra beenruimte zijn gelocked op de automaat. Het lukt ons om op de vlucht Amsterdam
– Wenen stoelen bij een van de nooduitgangen te krijgen. Als we hebben ingecheckt en bij de
balie weglopen, ben ik mijn rugzak kwijt. Blijkt hij nog op mijn rug te zitten.
De volgende hindernis is de Security. Elke keer is het weer een verrassing wat ze nu weer
hebben bedacht. Gelukkig staan er op dit tijdstip nog geen enorme rijen. De bodyscans zijn
helaas nog niet in gebruik. Alles waar ijzer in zit moet uit en/of worden ingeleverd. Omdat
mijn bergschoenen ook altijd reageren, trek ik ze ook maar gelijk uit en plaats ze op de band.
Na de Security kunnen we ons weer ‘aankleden’. Op ons gemak lopen we richting gate B23.
Bij een koffiebar nemen we iets te drinken. Zodra Henk zijn koffie op heeft, verdwijnt hij
naar het rookhok. Het is verrassend om te zien hoeveel mensen op dit tijdstip al enorme
glazen bier naar binnen gieten. Naast ons zit een man te slapen achter zijn krant terwijl op het
tafeltje zijn portefeuille en zijn I-phone liggen. Voor alle zekerheid gaan we voor het boarden
nog even naar het toilet. Het is net alsof je op de camping bent. Links en rechts knetteren ze
om het hardst.
Om 07.15 uur gaat de gate open en kunnen we aan boord van de Fokker 100. We hebben
prima plekken. We hebben zelfs drie stoelen tot onze beschikking. Precies op tijd verlaten we
Nederlandse bodem. Een nadeel van naast de nooduitgang zitten is dat ik altijd de neiging
krijg om te proberen of de deur wel echt goed dicht zit. Ik probeer het toch maar niet.
We vliegen diagonaal over Duitsland, via Linz naar Wenen. De hele reis is het zwaar bewolkt
en zien we alleen maar een grijze wolkendeken onder ons voorbijtrekken. Zodra het vliegtuig
horizontaal vliegt krijgen we een Oostenrijkste bagel. Een droog broodje zonder geur of
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smaak. Daarbij krijgen we een flesje drinken. Een beetje vocht kunnen we wel gebruiken. De
piloot heeft de verwarming op de hoogste stand gezet.
Vanuit de cockpit probeert iemand iets om te roepen. Waarschijnlijk om ons te informeren
over hoe hoog, hoe hard en hoe we vliegen. Zowel het Oostenrijks, als het Engels dat op deze
hoogte verrassend veel op Oostenrijks lijkt, is niet te verstaan. Na twee uur landen we op
Wien Schwechat. Er ligt een dik pak sneeuw en het vriest zeven graden. Zodra het vliegtuig
bij de gate stil staat, wordt het ingespoten met een of ander chemisch middel.
Met een bus worden we naar de terminal gebracht. Hier worden we losgelaten. Over twee uur
vertrekt onze aansluitende vlucht. Om de tijd te doden drinken we iets in een van de vele
horecagelegenheden. Henk maakt ook hier dankbaar gebruik van de rookruimte. Op de rand
van de plantenbak naast ons tafeltje vind ik een paspoort. Altijd handig een tweede identiteit.
Maar als snel komt er een man met een verhit rood hoofd aanlopen. Als ik met zijn paspoort
in de lucht zwaai, zien we een enorme blijdschap bij hem naar boven komen. Hij heeft zich
helemaal te pletter lopen zoeken. Helemaal gelukkig rent hij weer terug naar de gate waar hij
nog net op tijd naar binnen kan. Bij het postkantoor van het vliegveld koop ik een aantal
‘Briefmarken’ en post ik mijn ‘kunst’brief aan Alda.
Ruim op tijd melden we ons weer bij de Security. Weer moet alles uit en aan. Voorbij de
poortjes worden we met z’n allen in een veel te kleine ruimte gepropt en is het wachten
geblazen. Een half uur voor vertrek komt er opeens geluid uit de speakers. Rijnummers
worden omgeroepen en gevraagd wordt om in groepen naar voren te komen. Dat kunnen ze
vergeten. Iedereen loopt onmiddellijk naar de gate. Ongeacht op welke rij ze zitten. Gezinnen
met kleine kinderen worden er tussenuit gepikt en krijgen voorrang.
We vliegen het laatste ‘stukje’ met een Boeing 767. Petra zit op rij 29 en ik op rij 30.
Gelukkig is het vliegtuig niet vol en wil mijn buurman wel ergens anders gaan zitten. Zo
zitten we de komende acht uur toch nog naast elkaar. De beenruimte valt reuze mee.
Precies op tijd -10.30 uur- stijgen we op. De start is te volgen op kleine televisieschermpjes in
de stoel voor je. Al snel vliegen we het dikke wolkendek binnen en is het gedaan met het
zicht. Na een paar kilometer stijgen we ook boven het wolkendek uit.
We vliegen via Boedapest en Boekarest naar de Zwarte Zee. Zodra we boven water komen
verandert het vliegtuig in een rollercoaster. De stewardessen halen in een moordend tempo de
restanten van de net genuttigde maaltijden op. We konden kiezen tussen een vegetarische en
een Oostenrijkse maaltijd. Petra en ik kiezen voor de Oostenrijkse versie: kip met rösti. De
bijgeleverde wortels eten we allebei niet.
Halverwege de Zwarte Zee verdwijnt het wolkendek. De turbulentie blijft zolang we water
onder ons houden. Zodra we boven het Turkse vaste land komen, keert de rust weer. Het
berglandschap onder ons is prachtig. Via Armenië (Yerevan) vliegen we over Iraans
grondgebied langs de Kaspische Zee. In de buurt van Teheran begint het buiten donker te
worden. We halen de tijd in. Het is dan nog drie uur vliegen.
De verzorging bij Austrian is prima. Met grote regelmaat krijgen we iets te drinken en te eten.
Wij worden verzorgd door een enorme struise Oostenrijkse in een te klein rood uniform. Ze
zou zo uit een Tiroler film uit de jaren 70 kunnen zijn gestapt.
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Op de kleine televisieschermpjes zijn verschillende (Indiase) films en televisieseries te
bekijken. Er wordt niet veel gebruik van gemaakt.
Voor Afghanistan slaan we af naar het zuiden en vliegen over Pakistan naar India. Zodra we
de denkbeeldige grens van India op ongeveer tien kilometer hoogte passeren komen de
stewardessen met spuitbussen langs om het vliegtuig te desinfecteren. Wat een lucht. Het slaat
er gewoon op je keel. Dat kan niet gezond zijn. Anderhalf uur voor aankomst krijgen we nog
een sandwich met vruchtensap.
Boven de hoofdstad van India hangt al weken een dikke mistdeken. Zo ook vandaag. Helaas
vergeet de captain de standaard zin ‘This is your captain speaking, Delhi is foggy, misty,
warm, sticky, smokey and hazy, as always.’ te zeggen vlak voordat we landen. Via de camera
in de neus van het vliegtuig kan ik de landing volgen. Ruim voor de geplande aankomsttijd
landt de Boeing 767 op Delhi’s Indira Ghandhi International Airport.
Zodra het vliegtuig de grond raakt en vol in de remmen schiet, gaan er Indiërs staan en
beginnen ze de bagagebakken open te trekken. Van alle kanten komen stewards en
stewardessen aangesneld en jagen met donders geweld de Indiërs terug in hun stoel. Zo, die
blijven voorlopig wel zitten. Het lukt er eentje te ontsnappen naar het toilet, maar die wordt er
ook onmiddellijk vanaf getrokken. Omdat we veel te vroeg zijn kunnen we nog niet naar de
gate.
We zijn weer terug in het land van de heilige Hindoeïstische plaatsen, de Taj Mahal, de
heilige rivier De Ganges, Bollywood, de witte Ambassador, maar vooral het land van veel
mensen, heel veel mensen.
‘Als geen ander land ter wereld kan India iemands hart veroveren en een onuitwisbare indruk
achterlaten. Het landschap, de kleuren, de geluiden, de geuren en de bevolking spreken al
eeuwenlang tot de verbeelding van de westerse mens.’ Zo begint menig boek over India.
Hoewel India ons hart al heeft gestolen, zullen wij ons de komende weken weer laten
verrassen.
Ruim een half uur moeten we -samen met nog een paar vliegtuigen- op een taxibaan wachten.
Als we aan een van de slurven zijn gekoppeld stroomt het vliegtuig leeg. Een enorme ravage
achterlatend in de cabine.
Met de ingevulde ‘Arrival Card for Passengers’ en ons paspoort annex visum sluiten we aan
in een van de lange rijen voor de Immigratiedienst. Met een stempel in ons paspoort mogen
we door. Op naar bagageband 6 om onze bagage op te halen. Het duurt niet lang of de eerste
koffers komen tevoorschijn. Drie Indiërs pakken aan het eind van de band alle koffers en
zetten ze keurig in een rij op de witbetegelde vloer.
Terwijl wij staan te wachten wordt er achter ons een man aangehouden met een
bagagewagentje vol met koffers. Dat zijn er wel heel veel voor twee personen. Onder
politiebegeleiding wordt hij afgevoerd en worden de koffers teruggezet bij de andere. Bij het
verlaten van de hal moeten we het tweede deel van het immigratieformulier inleveren. Omdat
ook hier weer een opstootje is lopen we maar gewoon door en leveren niks in.
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Het is al ver na middernacht als we bij de uitgang Marieke, onze reisleidster voor de komende
drie weken, zien staan met een FOX-bord. Heel even een kort voorstellingsrondje en dan
lopen we snel met de complete groep naar buiten.
Heerlijk om India weer te ruiken. Buiten staat een enthousiast welkomstcomité van
taxichauffeurs en mannen met naambordjes die allemaal om onze aandacht schreeuwen.
Helemaal aan het eind van de mensenmassa staat een Indiër ons op te wachten. In zijn handen
een klein briefje met 'FOX'. Hij is HI! Tours, de vertegenwoordiger van FOX in India. Hij
brengt ons naar de bus die ons naar het hotel gaat brengen. Door een mistig Delhi rijden we in
anderhalf uur naar ‘The Residence Hotel’ Ondanks het tijdstip is het nog beredruk qua
verkeer. Langs de weg liggen hele volksstammen te slapen of te proberen zich te warmen aan
open vuren.
Aangekomen bij het hotel nemen we plaats in het restaurant. Van Marieke krijgen we de
nodige informatie. Als we op onze kamer, nummer 203, komen, staan daar onze koffers al.
Snel duiken we tussen de lakens, want het is morgen weer vroeg dag.

zaterdag, 23 januari 2010
Om half acht gaat de wekker. Even later komt de wake-up call. Op verzoek ga ik even bij
Henk en Jolanda en Fred van Basten langs en geef een ram op de deur. Rond acht uur
genieten we van een heerlijk ontbijtbuffet. Met warme gerechten. Henk begint met spaghetti.
Na een paar happen komt hij tot de ontdekking dat het iets heter is dan thuis. Snel gaat hij
over op iets anders. Een Indiër met een enorme koksmuts bakt op verzoek een omelet of een
spiegelei. Ik neem toast met een omelet en uitjes. Als ik aanschuif bij de anderen, wil Petra er
wel de helft van. Zo kom je snel van je eten af.
Zodra ik mijn ontbijt achter mijn kiezen heb, ga ik naar buiten. India snuiven. Een
bedwelmende stank van stront, uitlaatgassen, smog, verbrand vuil en van alles wat op straat
verkocht wordt, dringt diep in je neus door. Heerlijk om weer terug in India te zijn. Een land
met 1,2 miljard inwoners dat bijna negentig keer zo groot is als Nederland met zo’n 3.800
steden en ruim een half miljoen dorpen.
Het is nog steeds mistig. Toch is het nog opvallend rustig op straat. Gelukkig toeteren ze nog
wel. De voorbij lopende en fietsende Indiërs barsten van de kou. Ze hebben allemaal dikke
jassen aan, mutsen op en dassen om. Zelfs de honden lopen met dekjes over.
Bij de ATM naast het hotel gaan we proberen de eerste rupees uit de muur te trekken. Buiten
zit een bewaker die salueert als je voorbij loopt. Ik krijg er geen geld uit. Jolanda ook niet en
Ellen van Gelder alleen een kwitantie. Dat schiet niet op. De bewaker helpt een handje als hij
ons ziet stuntelen. Wat blijkt: 12.000 rupees is teveel voor deze ATM. We kunnen maximaal
10.000 rupees pinnen. En ja hoor, dan spuugt het apparaat de biljetten keurig uit.
Om negen uur stappen we in de bus. We hebben een chauffeur en een bijrijder. Die bijrijder is
hier in India echt van belang. Het verkeer is zo druk dat de chauffeur geen totaaloverzicht
heeft op de weg. Delhi in één dag staat vandaag op het programma. Een enorme stad waar

8

ruim zeventien miljoen mensen wonen waar je normaliter een paar maanden voor nodig hebt
om de belangrijkste bezienswaardigheden te bekijken.
De route gaat dwars door Delhi. Veel is er onderweg niet te zien. Het lijkt wel of de mist
steeds dikker wordt. In de krant staat het bericht dat het vliegveld vanwege de mist is
gesloten. We zijn net op tijd in India aangekomen. Onderweg stoppen we om onze gids voor
vandaag op te pikken. Hij heet Sunil. We rijden van New Delhi naar oud Delhi.
Op de weg is het een grote chaos. Elk stukje asfalt wordt benut. Geduld is hier heel
belangrijk. Alleen heeft niemand het. De strepen op de weg die het verkeer letterlijk in goede
banen zouden moeten leiden, zijn er waarschijnlijk ter decoratie aangebracht. Er is niemand
die er zich ook maar iets van aantrekt. Plotseling zet de chauffeur de bus aan de kant. Hij
heeft een klein zwart autootje geraakt. Er ontstaat een klein opstootje, maar vijf minuten later
is het met wat rupees geregeld en kunnen we verder. Veel auto's hebben de buitenspiegels
ingeklapt. Oké, anders rijden ze ze er wel voor je af, maar ingeklapt heb je er ook niets aan.
Onder viaducten leven hele families. Er lopen kleine kinderen tussen die volgens mij de
laatste maanden niet in aanraking met water zijn geweest. Ze zijn echt zo zwart als een tor.
Naarmate we dichter bij het centrum komen verschijnt er ook meer politie en legergroen op
straat. Binnenkort is het een nationale feestdag in India. Er wordt er van alles georganiseerd
en gevierd in Delhi. Morgen gaan ze oefenen en zijn grote delen van de stad afgezet.
Vanuit de bus zien we door de dichte mist aan de rechterkant van de bus de contouren van het
Rode Fort van Delhi. We hebben helaas geen tijd om er te gaan kijken. In het verkeer kom je
niet echt ver zonder een goedwerkende toeter. Wij treffen het. Onze chauffeur is de beste
toeteraar van India.
De eerste stop is de Jama Masjid-moskee. Zodra we de bus uit komen worden we belaagd
door bedelaars. Brede trappen leiden naar de indrukwekkende ingangen van de moskee. De
Jama Masjid, of Vrijdagsmoskee, is de grootste moskee van India en het laatste
architectonische hoogstandje van Shah Jahan. De moskee is gebouwd rond 1650. Het gebouw
heeft drie poorten, drie imposante koepels, vier hoektorens en twee minaretten naast de grote
zuilengang. De oostelijke ingang was oorspronkelijk slechts toegankelijk voor de koning en
wordt nu alleen geopend op vrijdag en islamitische feestdagen. De zuidelijke en noordelijke
ingangen worden gebruikt door toeristen. Meer dan 5.000 arbeiders hebben er zes jaar over
gedaan om het complex te bouwen.
Boven aan de trappen moeten we onze schoenen uittrekken. Voor de toeristen verkopen ze
speciale witte slippers (50 rupees per stuk). Diegene van de groep die ze niet willen kopen
hebben al snel spijt. De buitentemperatuur is ongeveer veertien graden en de tegels op het
plein voelen niet echt warm aan. Koude voeten zijn onvermijdelijk. De dames onder ons
moeten ook nog een soort bloemetjesjurk aan. Gelukkig zijn ze er in verschillende vrolijke
kleuren.
De moskee is gebouwd van rood zandsteen. De koepels zijn van wit marmer, wat een mooi
effect geeft. In het westen (in de richting van Mekka) bevindt zich de eigenlijke moskee, de
Iwan, een overdekte gebedsruimte en gebedsnis. Het centrale plein is 28 m² groot. Het
complex kan normaal zo’n 20.000 bezoekers herbergen, maar op speciale dagen zijn het er
wel zo’n 45.000. Dan kruipen ze zelfs overal op de daken. Vandaag is het heerlijk rustig.
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In het midden van het plein bevindt zich een bassin, waar moslims zich ritueel kunnen wassen
voor het gebed. Verder is er niet echt veel te zien. Eén man is druk bezig het plein aan te
vegen. Erg druk maakt hij zich niet.
In een van de hoeken van de moskee liggen twee Indiërs te snurken. Eekhoorns rennen
gewoon over ze heen. Het mooiste zijn de verschillende nissen met stapels gebedsboeken. Ze
zijn voorzien van in marmer ingelegde decoraties.
Na twintig minuten verlaten we de moskee. Onderaan de trappen staan er voor ons
fietsriksja’s klaar. Hier stap ik gelijk al voor de eerste keer deze vakantie in de koeienstront.
Het zal zeker niet de laatste keer zijn. India is nu eenmaal voor het grootste gedeelte een
Hindoeland en daar mogen koeien overal lopen, eten, schijten, pissen en liggen. Het liefst
liggen ze midden op een druk kruispunt waar er van alle kanten druk verkeer langs raast of ze
gaan, nog vervelender, midden op een weg staan/liggen zodat het hele verkeer vast komt te
staan.
Rijden in een riksja is een hele belevenis. Er worden hele gezinnen per fietsriksja vervoerd,
maar wij passen er met z’n tweeën amper op. Ik moet zover mogelijk achterop gaan zitten en
Petra ervoor. Op een klein plankje. Het ongemak wordt helemaal gecompenseerd door het
uitzicht vanaf de riksja. Je wordt eigenlijk door de stad getroond. Vanuit je riksja kan je
prachtig het gekrioel van het verkeer overzien. Een toeter hebben ze niet. Maar wel een bel.
Daar kom je ook heel ver mee.
Het magere mannetje trapt zich helemaal te pletter. Af en toe komt hij maar met moeite
vooruit. Van ellende stapt hij dan af en duwt of trekt ons voort. Met de riksja komen we op
plekken waar geen auto of touringcar kan komen. Een chaotische wirwar van straatjes, kleine
steegjes, verborgen marktjes, overvolle winkeltjes en indrukwekkende werkplaatsen, waar het
krioelt van de mensen, koeien, fietsen, brommers, riksja’s, karren en alles wat verder nog
beweegt. We komen het allemaal tegen. In de smalle straatjes is het een en al bedrijvigheid.
Onze riksjarijder stopt overal om ons van alles te laten zien. Al snel zijn wij de achterste in de
rij. Gelukkig weet hij de weg. Totdat Marieke het zat is en hem tot de orde roept. Doorfietsen.
Snel schuift hij verder op naar voren.
Boven ons in de smalle steegjes hangt een waar oerwoud aan draden en elektriciteitskabels.
Als het hier regent, moet het hier echt levensgevaarlijk zijn. En… ook hangen overal
beveiligingscamera’s. Zelfs hier is ‘Big Brother watching you’. We komen door steegjes waar
alleen maar drukwerk wordt verkocht, of spullen voor bruiloften of groente en fruit of
babykleding. Aan de rand van de wijk worden gestolen auto-onderdelen verkocht. Ze stelen
hele auto’s, strippen hem binnen een paar uur en verkopen hem illegaal in losse onderdelen.
Er is ook een straat waar ze alleen maar boeken verkopen. Miljoenen boeken staan er
uitgestald. Enorme stapels. Maar vraag niet naar een bepaalde titel, want daar kom je niet ver
mee. Het merendeel van de verkopers kan namelijk zelf niet lezen. Bijna alle titels zijn hier te
koop, je moet het alleen zelf zoeken.
Als we weer in de buurt van de Jama Masjid-moskee komen geven wij onze ‘trapper’ al vast
200 rupees fooi. Hij heeft zich letterlijk en figuurlijk helemaal in het zweet gefietst. Gelukkig
is de mist opgetrokken en is de zon gaan schijnen. Het kwik schiet omhoog.
De volgende busstop is de grootste Sikhtempel van Delhi en omstreken. De Gurdwara Bangla
Sahib tempel met zijn gouden koepels is gelegen op de plek waar de achtste goeroe,
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Harkrishan Dev, in 1664 verbleef tijdens zijn bezoek aan Delhi. We worden afgezet langs de
kant van de weg bij een bouwschutting. Via een klein deurtje komen we op het bouwterrein.
Vrijwilligers zijn druk met het bouwen van een enorme parkeergarage en een aantal nieuwe
bijgebouwen.
Bij de tempel laten we in een klein kantoortje onze schoenen en sokken achterlaten. We
krijgen een oranje doekje om ons hoofd te bedekken. Iedereen, mannen en vrouwen die de
tempel bezoeken moeten hun hoofd bedekken. Een klein vrouwtje zit achter een enorm
bureau te breien en zal onze schoenen ‘bewaken’. Als we allemaal ons hoofd hebben bedekt,
gaan we met een gids de tempel in. Uitvoerig krijgen we uitleg over de tempel en de
gebruiken. In de tempel lopen sikhs met ongelofelijk indrukwekkende, kleurrijke tulbanden
waaronder of waarin ze hun lange haren verstoppen. Bijna allemaal hebben ze een lange
baard.
Het sikhisme is een religie die geïnspireerd is op de leer van de tien goeroes. Deze leer is
vastgelegd is het Heilige Boek van de Sikhs, de ‘Goeroe Granth Sahib’. Het wordt beschouwd
als een levend wezen. Er wordt eten naar toegebracht, het wordt ten ruste gelegd om te slapen,
etc. Het heilige boek is de 11e Sikh god en tevens de laatste en eeuwige. Het Heilige Boek
wordt elke ochtend met veel ceremonieel uit een eigen ‘slaapkamer’ met bed gehaald en naar
het midden van de tempel gebracht. Het ligt overdag midden in de enorme gebedsruimte
onder een prachtig versierd laken. In de tempel wordt de hele dag uit de ‘Goeroe Granth
Sahib’ voorgelezen.’s Avonds is de ceremonie in omgekeerde richting en gaat het boek terug
naar bed. In de winterperiode gaat er een deken over het boek heen en ’s zomers is er airco.
Erg veel aanbidders zijn er vandaag niet.
Buiten de tempel is een grote vijver in prachtig wit marmer. Een bron zorgt ervoor dat de
vijver vol en vers blijft. In het heldere water zwemmen enorme vissen. Sikhs geloven dat
water bij een tempel een heilzame werking heeft. Terwijl mannen zich open en bloot wassen,
is er voor vrouwen een speciaal gebouw langs de waterkant gebouwd. Als we een rondje rond
de vijver hebben gelopen, bezoeken we de gigantische gaarkeuken. Net als elke Sikh tempel
heeft ook de Gurdwara Bangla Sahib een keuken waar ze dagelijks voor heel veel mensen,
ongeacht religie, een gratis maaltijd bereiden. Vrijwilligers bereiden maaltijdenvoor de
minder bedeelden in Delhi. De kosten hiervan worden gedekt door de giften van de Sikhs en
andere bezoekers van de tempel. Een lange rij vrouwen en mannen zit op de grond naan
(platte broodjes) te maken. Met hun lange ijzeren ‘lepels’ draaien ze razendsnel de naan om
en halen ze ze van het rooster als ze klaar zijn. Ook is er een machine die in een moordend
tempo chapati's (soort pannenkoekjes) uitspuugt. In manden worden ze verzameld en
afgevoerd. Op een verhoging staan mannen in enorme ketels en pannen soep en dahl (linzen)
te roeren. Om niet uit te glijden hebben ze een soort antislipmatten neergelegd. Die zijn net zo
glad als de vloer waar ze niet liggen. Achter in de keuken staat een enorme afwas nog moet
worden gedaan.
Terug in het kantoortje leveren we onze oranje hoofddoekjes in en trekken we onze sokken en
schoenen weer aan. Langs de vrijwilligers op de bouwplaats lopen we terug naar de straat en
wachten op de bus.
We rijden via (een afgezette) India Gate naar restaurant Pindi waar Marieke voor ons een
lunch heeft geregeld. Als we de bus verlaten is het nog een paar honderd meter lopen. In het
restaurant krijgen we een Thali, een uit meerdere gerechten bestaande maaltijd: rijst, pani
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(brood), poppadoms, spinazie met kaas, linzen en boterkip. De bediening is super. Bijna één
op één.
Als we het eten achter onze kiezen hebben en hebben afgerekend, gaan we weer naar buiten.
Gelukkig heeft een reisgenoot mijn fototoestel meegenomen dat ik op de bank had laten
liggen. Buiten staan er onmiddellijk hordes verkopers om ons heen. De ellende is dat als je
iets koopt ze je altijd nog meer willen verkopen. En als je iets koopt van de één, wil de ander
je ook iets verkopen. Je kunt ze ook gewoon negeren.
Op het pleintje zit een nepfakir met een cobra in een mandje onder een boom. Gevaarlijk is
het niet, want bij de slang zijn de giftanden verwijderd. Zodra iemand een foto wil maken,
geeft de man aan dat hij rupees wil zien. Als we hem geen geld geven, geeft hij de slang een
tik en gooit hij snel het deksel op het mandje. Alleen heeft hij niet in de gaten dat er mensen
ook van de andere kant foto’s maken. Bij het kleine postkantoortje op de hoek koop ik
postzegels voor mijn dagboek.
Het volgende punt op het programma is een bezoek aan Birla House Nathuram Vinayak
Godse. Het huis waar Mahatma Gandhi de laatste uren van zijn leven heeft doorgebracht. In
Gandhi's huis is een doorlopende tentoonstelling over zijn leven. Vol foto’s, kunst (zowel
oude als moderne) en gebruiksvoorwerpen. In de tuin staan grote beelden van hem en overal
zie je borden met zijn inmiddels wereldberoemde uitspraken. Verder is zijn leven uitgebeeld
in een groot aantal diorama’s.
Van het huis loopt een pad naar de plek in de tuin waar hij op 30 januari 1948 door een
extremistische hindoe, die vond dat Gandhi te veel voor de moslims opkwam, werd vermoord.
Op het pad zijn zijn laatste voetstappen verbeeld met een verhoogde voetafdruk. Elke
voetafdruk is voorzien van een zonnetje. Op de plek waar hij is vermoord, is een klein en
eenvoudig ‘tempeltje’ gebouwd.
Her is er heerlijk rustig. Op de daken van de bijgebouwen zijn apen aan het spelen, gestreepte
eekhoorns rennen over de pasgemaaide gazons en in de bomen kwetteren kleine lichtgroene
papagaaitjes.
Door het drukke Delhi rijden we naar een van de nieuwste tempels van de stad. De Lotus
Tempel, zo genoemd omdat het gebouw de vorm heeft van een gigantische lotusbloem. De
‘bloembladeren’ zijn van wit marmer en om het gebouw liggen vijvers. Deze tempel is in
1968 gebouwd door de bahá'í-geloofsgemeenschap. Zij vinden dat alle wereldgodsdiensten
zich moeten verenigen. Deze tempel is het drukst bezochte gebouw ter wereld. Per jaar
bezoeken 50 miljoen (!) mensen deze tempel. Vanwege tijdgebrek (en omdat -op de banken
na- de tempel binnen helemaal leeg is) maken we een korte fotostop langs de weg.
Aan de overkant van de straat beweegt zich langzaam een enorme rij mensen voort.
Duizenden Indiërs keurig achter elkaar. Ze hebben allemaal bloemen en/of rijst bij zich om te
offeren. Op weg naar de Hindoetempel. Een paar kilometer verderop. Twee jongens vertellen
dat ze ruim drie uur in de rij hebben gestaan om in de tempel te bidden, te offeren en een rode
stip op hun voorhoofd te krijgen.
Terwijl wij langs de kant van de weg staan raast het verkeer voorbij. Het lijkt wel of India's
beroemdste auto, de ‘Ambassador’ verdwijnt uit het straatbeeld. De Ambassador: een mooie,
statige en robuuste auto met ronde contouren, een grote motorkap en uitpuilende koplampen.
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Een auto die zo goed als onveranderd is gebleven sinds hij in 1957 voor het eerst in productie
werd genomen. Het is dan ook niet vreemd dat je je terug in de tijd waant bij het aanschouwen
van deze klassieker.
Het symbool van India. Een eindeloze karavaan van zwartgele of witte Ambassador-taxi's
voor het vliegveld is vaak het eerste én het laatste dat de meeste buitenlanders te zien krijgen
van India. De aanblik van de Ambassador nestelt zich prominent tussen de vele andere
beelden die je van het land jarenlang bijblijven. Soms in één categorie geschaard met de Taj
Mahal en Mahatma Gandhi. Sinds de Ambassador in India in productie werd genomen, is de
auto de dienstwagen van iedere minister-president. Ook blijft hij tot op de dag van vandaag
het officiële voertuig van hoge politici, ambtenaren, rechters en generaals. Momenteel heeft
de Indiase regering een vloot van ruim vijfduizend Ambassadors op de weg.
De Ambassador roept veel verschillende reacties op, die ook blijken uit de vele bijnamen die
de auto in de loop de jaren heeft verzameld, zoals 'de tank', 'het Indiase strijdros', 'de
gemechaniseerde ossenwagen', 'de olifant' of het meer liefhebbende 'Amby'. De bijnamen
worden vaak ingegeven door het degelijke uiterlijk van de auto en door de simpele,
ouderwetse en rammelende techniek. Hoewel de meeste Indiërs niet erg te spreken zijn over
de technische kwaliteit van de auto - vooral de slechte remmen, het moeizame stuurgedrag en
het stroeve schakelen zorgen vanouds voor veel droefenis - hebben velen toch een warm
plekje in hun hart voor de Amby. Een gevoel dat vaak opwelt uit nostalgie naar vroeger
tijden, toen de Ambassador nog als een vorst heerste over de Indiase wegen en de trots was
van ieder Indiaas huishouden dat zich überhaupt een auto kon permitteren.
Eigenaren van een Ambassador kunnen hun soms erg hechte relatie met de auto mooi
verwoorden. Zo zegt Ravi Shankar 'De geluiden van moeren, bouten en kleppen vormden
samen een klein orkestje dat in protesterende bewegingen een grootse symfonie van metaal
ten gehore bracht. Het gekraak van de vering, het gekreun van de remmen, het geratel van de
deuren: de Indiase variant van een ossenwagen met paardenkracht.'
Ondanks de veelgehoorde kritiek, heeft de eenvoud van de techniek ook voordelen: elke
automonteur weet hoe hij een Ambassador moet repareren, de meeste problemen kunnen
worden opgelost met een hamer en een sleutel, en onderdelen zijn zelfs in het meest afgelegen
dorpje gemakkelijk verkrijgbaar.
Lange tijd reed de Ambassador vrijwel als alleenheerser over de wegen van India.
Tegenwoordig zijn tientallen andere modellen en merken beschikbaar, variërend van Suzuki
tot Mercedes Benz. De grootste en populairste concurrent van de Ambassador in India is de
Maruti, geproduceerd door Maruti Udyog, een samenwerkingsverband tussen de Indiase
overheid en het Japanse Suzuki. Hindustan Motors neemt momenteel nog slechts de vijfde
plaats in op de lijst van autoproducenten in India. Volgens de meest recente cijfers ligt de
(nog immer dalende) verkoop van Ambassadors in India rond de 17.000 stuks per jaar. Van
elke honderd verkochte Ambassadors fungeren er vijfenzestig als taxi. Vijftien zijn
voorbestemd tot dienstwagen voor overheidsfunctionarissen.
In verband met de aanleg van de metro is de stad een grote bouwput. Rond vier uur ’s
middags zijn we terug bij het Residence Hotel aan de Greater Kailash. Terwijl Petra ligt te
slapen werk ik mijn dagboek bij. Om zeven uur gaan we aan tafel. Een buffet met salades,
rijst, op verschillende manieren klaargemaakte kip, curries, pasta en dahl. Gelukkig is het eten
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hier niet zo scherp als in het zuiden van India en kan Henk het ook eten. Maar het meest
geniet hij nog van zijn Kingfisher-bier.
Na het eten lopen we nog even naar het M-Block-winkelcentrum. Elke winkel heeft zijn eigen
beveiliger voor de deur. Als je de winkel binnengaat, moet je je tassen afgeven en krijg je een
bonnetje. Met dit bonnetje krijg je je tas terug als je de winkel weer verlaat. Tussen de fel
verlichte winkels zijn kleine Indiase eettentjes met open vuren en grote pannen waarin van
alles borrelt. Hier zie ik de eerste kakkerlakken lopen. Het zijn kleintjes. Ik zeg maar niks
tegen Jolanda.
Op de terugweg naar het hotel brengen we toch ook nog maar een kort bezoekje aan de ATM.
Terug op de kamer duiken we snel in bed.

zondag, 24 JANUARI 2010
Om half zeven is het weer tijd om op te staan. Gelukkig worden we gewekt door de wake-up
call, want mijn mobieltje laat het afweten. Daar ben ik niet blij mee want we hebben geen
andere wekker bij ons. Na het wassen, scheren en aankleden gaan we ontbijten. Het smaakt
weer heerlijk. Bij ons aan tafel zit Ad. Hij is een ex-militair en moet alleen op vakantie omdat
zijn vriendin Nederland niet uit wil. We noemen hem gelijk voor het gemak maar de
‘Generaal’.
Onze koffers hebben we voordat we aan tafel gingen op de gang gezet. Tijdens het ontbijt
worden ze keurig in de bus gesmeten. Zo kunnen we klokslag negen uur vertrekken. Het lijkt
wel of het nog mistiger is dan gisteren. Er is amper zicht. De auto’s die verlichting hebben
hebben naast hun koplampen ook de knipperlichten aan. Langs de kant van de weg zitten
mensen dik ingepakt gehurkt rond kleine vuurtjes. En dat terwijl ik in mijn korte broek rond
loop.
In Delhi zijn ze druk bezig met het slopen van alle krottenwijken. De bewoners van legale
krottenwijken krijgen -als ze een geldig legitimatiebewijs hebben- een woning aan de rand
van de stad. En dat zijn niet de beste woningen. Alle anderen en de bewoners van de illegale
krottenwijken zijn gewoon de klos. Onaangekondigd rijden hier bulldozers de wijken binnen
en maken alles met de grond gelijk.
Veel koeien zie je in Delhi niet op straat. Die worden hier keurig gevangen en in kleine
afgezette weilandjes zonder gras gezet. Toch is en blijft de koe een heilig dier. Het is één van
de drie moeders van elke Indiër. Zijn eigen moeder, Moeder India en de heilige koe, die je je
levenlang verzorgt met melk en mest die je als brandstof kunt gebruiken.
Het gaat tijdens het rijden af en toe maar weer net goed. Opeens zie ik in de mist twee
wielrenners opdoemen in het drukke verkeer. Het zijn Europeanen in strakke Discoveryoutfit. Het is echt geen gezicht. Die fietsbandjes hebben hier geen lang leven. Vertwijfeld
vraag ik mij af of dit soms een nieuwe vorm van zelfmoord is.
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Als we Delhi verlaten en de ‘snelweg’ NH8 oprijden moet er tol worden betaald. Nog geen
tien kilometer verder komen we bij de provinciegrens tussen Delhi en Haryana. Ook hier moet
weer worden betaald. Boven de weg hangt een verweerd bord met de tekst ‘Jaipur 253 km’.
Het is echt beredruk op de vierbaansweg. Maar alles rijdt door elkaar. Soms gewoon vier rijen
dik. Iedereen zwalkt over de weg. Zodra er ergens een beetje ruimte is, wordt het opgevuld.
De claxon van de bus maakt overuren. Maar onze chauffeur is echt niet de enige die zijn
toeter gebruikt. Iedereen toetert. En als het even via het asfalt niet lukt, dan ga je toch gewoon
via de berm. Het probleem is dan alleen dat je veel sneller de macht over het stuur kwijt kunt
raken. Regelmatig zien je dan ook een auto vakkundig tegen een boom of een huis
‘geparkeerd’.
Toch is de hiërarchie in het verkeer duidelijk. Bovenaan staan de personenauto’s, dan komen
de bussen en daarna de vrachtauto’s. Helemaal onderaan komen de voertuigen voortgetrokken
door ossen, paarden en/of kamelen. Daartussen bewegen zich op levensgevaarlijke wijze de
motoren, brommers, toektoeks, riksja’s en fietsers. En dan zijn er nog de miljoenen
voetgangers. Je komt bijna ogen en oren tekort.
Verder naar het zuiden wordt het heuvelachtiger. Tot mijn grote schrik zie ik dat ze hier
koolzaad verbouwen. Gelukkig ruik ik het nog niet. Tjee, wat heb ik een hekel aan die lucht
van bloeiend koolzaad.
Vlak voordat we de volgende provincie van India inrijden moet de chauffeur nog één keer zijn
remmen testen. Het gaat maar net goed. Onze bus komt tot stilstand op nog geen tien
centimeter afstand van onze voorganger.
Om 10.17 uur rijden we onder een groot welkomstbord door Rajasthan binnen. Gelijk moet er
weer tol/wegenbelasting worden betaald. Het blijft gewoon file rijden. We raken behoorlijk
achter op ons reisschema. Gelukkig is de mist verdwenen.
Tegen enen hebben we een korte plas- en drinkstop in het Rajasthan Motel Behror. Achter het
gebouw krijgen we in de tuin een drankje geserveerd. In een volière hebben ze een enorme
zwerm gele agapornovogels (‘agaporis’ is volgens mij de Latijnse naam). Verder rennen er
gestreepte eekhoorns van boom naar boom. Het zwembad is leeg. Ach, wat maakt het uit. We
hebben toch geen tijd om te zwemmen. Als iedereen het toilet heeft bezocht, gaan we snel
weer verder.
Onderweg komen we ook steeds meer dromedarissen tegen. Soms vastgebonden aan een
boom of muur, maar veel meer als lastdier. Sjokkend voor enorme karren vol beladen met
goederen. Dit beeld van dromedarissen kom je in India alleen in Rajasthan tegen. Ook zeboes
en zwarte buffels worden hier als lastdier gebruikt. Het blijft druk op de snelweg. De verloren
tijd halen we nooit meer in, maar daar heeft niemand problemen mee.
Rond drie uur komen we aan bij Samode. Dit slaperig ommuurde dorpje ligt aan de klassieke
route van handelskaravanen. Via smalle straatjes komen we bij Samode Palace. Dit tot hotel
omgebouwde paleis bezit nog prachtige, 300 jaar oude muurschilderingen. In een enorme zaal
staat er een heerlijk buffet voor ons klaar. De soep wordt geserveerd door bedienden met een
tulband. De eerste tien minuten is het muisstil en zit iedereen te genieten van het lekkere eten.
Vis, vlees, vegetarisch, het is allemaal even lekker. Koffiemousse met slagroom of mango-ijs
na.
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Van een Indiër met een enorme snor en een oranje tulband krijgen we een rondleiding door
het paleis. De kamers noemen ze hier Mahal. We krijgen de prachtig gedecoreerde Sultan
Mahal, de Sheesh Mahal, de Darbar Mahal en het ‘Ladies’-Appartement te zien. In de Zanana
Mahal, de spiegelzaal wil een bediende Petra en mij op de foto zetten. Zodra hij het
fototoestel in handen heeft, begint hij in de wilde weg foto’s te maken. Maar niet van ons. Dat
is niet de bedoeling. We grijpen hem, pakken het toestel terug en sluiten ons weer aan bij de
groep. Drie jongens zijn bezig het plafond te beschilderen. Ondanks dat het een ingewikkeld
patroon is, doen ze het gewoon uit de losse hand.
Voor een paar rupees koop ik een paar ‘zeer oude’ beschilderde briefkaarten uit 1958. Je weet
dat je wordt genaaid, maar omdat het bijna niks kost koop je ze gewoon. We lopen door het
dorp naar de bus. Onderweg trek ik her en der wat affiches van de muur voor in mijn
dagboek. De huizen in Samode met oude muurschilderingen noemen ze haveli's. Natuurlijk
worden we de hele weg achtervolgd door kinderen die van alles aan ons willen verkopen. Een
klein kereltje van een jaar of vijf/zes vroeg aan mij of ik ‘chocolate’ voor hem had. Toen ik
‘No’ tegen hem zei, vroeg hij gelijk ‘And five dollar?’ Het worden er steeds meer. Waar ze
vandaan komen, ik weet het niet.
Het is nog ongeveer eenenveertig kilometer rijden naar Jaipur, de hoofdstad van Rajasthan.
Het duurt even voor we weer terug bij de NH8-snelweg zijn. Onderweg liggen in het veld
verschillende dode dieren. Sommige al half op- en/of leeggevreten door loslopende honden.
Herders met schapen en/of geiten lopen met een wijde boog om de kadavers heen.
In het vlakke landschap liggen als enorme puisten grillige heuvels. Alsof ze zo uit de lucht
zijn gevallen. De kleine dorpjes voor Jaipur zijn grijs en wit van de vele stenenslijperijen.
Naast de platen die ze hier zagen, zijn er ook beeldhouwers actief die enorme beelden uit het
witte marmer hakken.
We doen er anderhalf uur over om bij de roze stad te komen. In de stad zijn ze overal aan het
vliegeren. Duizenden vierkante, felgekleurde vliegers bewegen langs de blauwe lucht. Het
zijn net vogels. Over vogels gesproken. Overal zie je hier groene parkieten en kraaien met een
bruine kop vliegen.
Als we bij ons hotel aankomen, kunnen we er niet naar binnen. Voor de ingang van het
Ramada Hotel is een bruiloftsceremonie aan de gang. Het is tenslotte ‘Wedding Season’. Er
zijn in India twee manieren om te trouwen. Het ‘love marriage’, dan zijn de geliefden zelf op
het idee gekomen om te trouwen en het ‘arranged marriage’, dan hebben hun ouders, oma’s,
tantes, buren of professionele koppelaars een handje geholpen.
De bruidegom zit op een versierd paard en wordt omgeven door een hele horde prachtige
vrouwen die hem allemaal cadeaus aanbieden en bloemenslingers omhangen. Een complete
fanfare staat flink te trommelen en te blazen.
Petra en ik krijgen kamer 404. Alle kamers om ons heen worden bevolkt door bruiloftsgasten.
Dat belooft wat. Het verhaal gaat namelijk dat wanneer je tijdens het Wedding Season een
beetje wil slapen, je dan absoluut oordopjes nodig hebt. Hier heerst het motto: hoe meer
herrie, hoe beter de bruiloft. En dat gaat dan de hele nacht door. We zullen het wel horen.
Als we onze koffers op de kamer hebben, lopen Henk, Jolanda, Petra en ik naar de naar de
winkelstraten achter het hotel. We hebben geen zin om vanavond uitgebreid te gaan eten in
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een of ander restaurant. Onze speurtocht naar brood duurt niet lang. Al snel hebben we een
klein winkeltje gevonden dat ‘Engels’ medium slices brood verkoopt. Jolanda gaat ook nog
op zoek naar mayonaise, maar dat lukt niet. Terug in het hotel eten we bij ons op de kamer.
Brood met tonijn en/of leverpastei. Samen met een beker cup-a-soup of thee lukt dat prima.
De rest van de avond vullen we met lezen en schrijven.

maanDAG, 25 JANUARI 2010
Om 06.30 uur gaat opeens de wekker van mijn mobieltje af. Weliswaar een uur te vroeg, maar
hij doet het weer. Ik weet alleen niet waarom hij het nu wel doet. Op de gang wordt er aan
deur. gemorreld. Als ik ga kijken hangt de Engelstalige krant ‘Hindustan Times’ aan de
deurknop. Wat een service.
Het is afgelopen nacht rond drie uur even onrustig geweest. Lallend, schreeuwend en roepend
kwamen de bruiloftsgasten terug van het feest. Zodra ze op hun kamer waren werd het
gelukkig weer stil.
Kranen zijn toch heel apart in India. Draaien ze niet de andere kant op of komt er uit de
warme kraan gewoon koud water en andersom. In dit hotel zit alles muurvast. Met donders
geweld lukt het mij de knop om te zetten die bepaalt of de douche het doet of de kraan om het
bad vol te laten lopen. Heel even dacht ik dat ik de knop van de muur had getrokken.
In de eetzaal genieten we van een heerlijk ontbijtbuffet. Bij het broodrooster krijg ik ruzie met
een Nederlandse vrouw van een ander reisgezelschap. Zij dacht even alle toast mee te kunnen
nemen. Mooi niet. Nijdig sluit ze achteraan de rij aan.
Reisgenoot Fred vertelt aan het ontbijt dat hij afgelopen nacht door de receptie is gebeld met
het verzoek zijn auto weg te zetten. Met moeite lukt het hem de Indiër aan zijn verstand te
brengen dat hij helemaal geen auto heeft en dat hij hier op vakantie is.
Voordat de bus vertrekt loop ik nog even naar het tankstation om te kijken hoe duur hier de
benzine is. Bij Indian Oil Jaipur kost één liter diesel 34,72 rupees, benzine 50,40, petrol 47,65
en tweetact 47,62. De wisselkoers is ongeveer 100 rupees : € 1,40. Echt goedkoop is het dus
niet.
Om negen uur vertrekt de bus naar de binnenstad. In de bus koop ik een fles water waarin ik
mijn dagelijkse ORS-tablet oplos. Zo krijg ik in ieder geval elke dag zouten en mineralen
binnen.
Jaipur is de hoofdstad van de deelstaat Rajasthan en een belangrijke toeristische trekpleister.
De stad is in 1729 gesticht door Maharaja Jai Sing II en staat bekend als de 'pink city',
vanwege de okerroze kleur van de oude gebouwen en de gekantelde stadsmuren. Eigenlijk is
het meer vaal rood dat neigt naar bruin, maar we noemen het maar roze. Pas in 1853 is men,
in voorbereiding op het bezoek van de Britse prins Alfred, de stad roze gaan schilderen. De
Rajputs associëren de kleur roze met gastvrijheid. Daarvoor was de hele stad okerkleurig.
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Je moet niet denken dat alles roze is. Alleen de gevels langs de doorgaande wegen en de
belangrijkste historische gebouwen zijn in de verschillende kleuren roze geschilderd.
Onderweg zien we mooi beschilderde olifanten met bagage op hun rug. Toch wel vreemd om
een olifant in het verkeer te zien. Ook zijn er veel kamelen, allemaal versierd.
Om de stad binnen te komen moeten we door een van de vier poorten aan de zuidzijde van de
stad. Alle andere windrichtingen hebben maar één poort. We nemen de New Gate. Binnen de
muren is het een drukte van jewelste. Een oorverdovende kakofonie van teveel decibellen,
walmende uitlaatgassen, verstopte straten. Kortom… heerlijk druk. Voor mij is dit India.
Genieten.
De eerste stop is bij Hawa Mahal, het Paleis der Winden. Een in 1799 gebouwde façade die
ongeveer twee meter diep is en vijf verdiepingen hoog. In de gevel zijn achter uit steen
gehakte rasters eenenzestig balkonnetjes gemaakt. Hiervandaan konden de vrouwen van het
hof, genietend van een verfrissend briesje, het straatgewoel bekijken zonder zelf gezien te
worden. De details zijn heel gracieus en verfijnd. Veel tijd om een paar foto’s te maken
krijgen we niet, want de bus mag eigenlijk in de Johari Bazar niet stoppen.
Via de noordelijke poort rijden we via een slingerweg naar het elf kilometer verderop gelegen
Amber. Het adembenemende fort van Amber stamt uit de elfde eeuw. In 1592 is het door de
bevelhebber van mogol-keizer Akbar flink uitgebouwd. Door de enorme toeloop kon het fort
de groeiende bevolking niet meer aan. Vooral de watervoorziening was een groot probleem.
Daarom besloot Jai Singh II in de achttiende eeuw het centrum van de macht te verhuizen
naar het nieuwe Jaipur. En met de macht verhuisde ook bijna de hele bevolking mee.
De bus mag niet verder dan de voet van de heuvel waarop het fort is gebouwd. Zodra we de
bus uitstappen worden we belaagd door een horde verkopers. We moeten ons er gewoon
doorheen vechten om bij de olifantenopstapplaats te komen. Via een klein poortje komen we
in een binnentuin waar een stenen trap is naar de opstapplaats. Op het plein staan wel honderd
olifanten te wachten om de toeristen naar het fort te brengen. Twee personen per olifant. Wij
hebben een kleintje. Het eerste stuk heeft hij er behoorlijk de vaart in, maar zodra het echt
begint te stijgen gaat hij een stuk langzamer en worden we ingehaald door de grotere
olifanten. Langs de route naar boven staan fotografen die roepen dat je hun naam moet
onthouden om de gemaakte foto’s te kunnen kopen.
Terwijl wij omhoog gaan, komen de ‘lege’ olifanten in colonne weer naar beneden. Er is er
zelfs eentje met een radio aan boord. Het gebruik van olifanten om bij het fort te komen
schijnt al enige tijd ter discussie te staan. Vooral in de zomer hebben ze veel last van de hitte
en het asfalt waar ze overheen lopen. Ook het gebrek aan water -wat hier dus altijd al een
probleem is geweest- speelt de olifanten parten. Vroeger stond er nog water in het meertje,
Maota Sagar, aan de voet van het fort. Maar sinds 2003 is er bijna geen regen meer gevallen
en staat het meer droog.
Via de Zonnepoort komen we op het grote binnenplein van het fort. Hier waren vroeger de
stallen voor de paarden en de olifanten. Bij de afstapplaats betalen we de mahout, de
olifanten’chauffeur’. Als iedereen boven is lopen we naar Singh Pol, de Leeuwenpoort.
Het fort is eigenlijk een grote verzameling van paleizen en ontvangsthallen. Op de
binnenplaats zijn de overweldigende zuilenhal, Diwan-e-Am, en de geschilderde ingang met
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twee verdiepingen, Ganesh Pol. Onder een bankje vind ik een Chinees muntje. Hoe is het
mogelijk? In India geld op straat vinden, dat mag je wel een wonder noemen.
Het fort is gebouwd van zandsteen en marmer. Boven het fort -wat eigenlijk het paleis is- is
op een ernaast gelegen heuvel het militaire fort gebouwd. Ruim om beide forten is over de
omliggende heuvels een soort Chinese muur gebouwd. Alleen is deze ‘maar’ twintig
kilometer lang. We bezoeken alle vertrekken. Mannen- en vrouwenvertrekken zijn streng van
elkaar gescheiden. De eerste Maharadja had twaalf vrouwen die allemaal een eigen vertrek
hadden in de Zenana, het vrouwenkwartier. De tweede Maharadja had er maar drie. Een
christenvrouw voor het managen van alles binnen het paleis, een hindoestaanse voor de
politiek en een moslima voor de seks.
Er is ook een kleine tuin in Charbag-stijl. Met rechts hiervan de Sukh Niwas (Zaal van
Plezier) en links de Jas Mandir (Zaal van de Overwinning). In het midden van de Sukh Niwas
loopt een kanaaltje waardoor vroeger koel water stroomde, een soort vroege airconditioning.
Mirza Raja Jaisingh bouwde in 1639 de Sheesh Mahal, de zaal van de spiegels. Vroeger
waren het allemaal edelstenen, maar die zijn helaas gestolen. Al wat we nu zien glinsteren zijn
stukjes glas en gebroken spiegeltjes.
Aan het eind van de rondleiding worden we op het grote plein opgewacht door een enorme
horde verkopers en fotodealers. Gelukkig heeft Marieke een richtprijs aan ons doorgegeven en
kan het afdingen beginnen. Uiteraard beginnen ze met een veel te hoge prijs en slaan ze het
tegenbod af. Maar als je wegloopt, keldert de prijs al snel. Elkaar beconcurrerende fotografen
drukken de prijs nog meer. Zonder dat wij er maar iets voor hoeven te doen. Tussendoor
komen dan ook nog de andere rotzooiverkopers. Zo wordt de chaos weer compleet.
Uiteindelijk komt de prijs uit op vijftig rupees per foto.
De fotoverkoper met de foto’s van Henk en Jolanda weigert in prijs te zakken. ‘Het is kiezen
of delen’ zegt Jolanda en loopt weg. Via de trappen lopen we met de hele groep terug naar
beneden waar de bus staat te wachten.. De hele route blijft de man Jolanda en Henk bestoken
met de foto’s. Vlak voor ze instappen kiest de man toch maar eieren voor zijn geld en krijgt
Jolanda de foto voor de prijs die zij ervoor wil betalen.
Op de terugreis naar Jaipur stoppen we even bij Jal Mahal, het waterpaleis, om een foto te
maken. Dit paleis midden in een meer is speciaal gebouwd voor de eendenjacht, maar staat nu
leeg.
Door het drukke verkeer rijden we terug naar de binnenstad. Mooie hindoevrouwen, gekleed
in felgekleurde sari’s, zitten schrijlings achterop de voorbijrazende scooters. Af en toe zelfs
met baby of een klein kind in de armen. Grote bussen zien je niet veel in de stad. Wel van die
kleine minibusjes voor acht tot twaalf personen. Maar aan dat aantal houden ze zich hier niet
aan. Als ingeblikte sardines zitten de Indiërs in de busjes. Armen en benen steken
buitenboord. En dan zitten er natuurlijk ook nog een paar op het dak.
Voordat we de Pink City inrijden bezoeken we eerst nog een tapijtenweverij. Buiten krijgen
we uitleg over hoe de stof wordt gestempeld. Verder laten ze het hele fabricageproces van
tapijten zien. In een zaaltje vol tapijten krijgen we een glaasje Indiase rietsuikerrum, een flesje
limonade en wat vegetarische hapjes (gefrituurde uien/deegbolletjes en kaassandwiches
zonder kaas). Dan wordt de vloer volgestort met tapijten. Ze beginnen met de hele grote
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formaten die we kunnen kopen voor rond de zesduizend euro. Dan komen de kleinere en beter
betaalbare. En zoals altijd worden er ook nu wel een paar kleedjes gekocht.
Na de demonstratie worden we de volgende hal ingedreven. Een hal vol sari’s en sjaals.
Ondanks dat ze de uitgang onopvallend in een hoek hebben gemaakt, heeft een van ons hem
snel gevonden. Wegwezen.
The City Palace is de belangrijkste toeristische trekpleister van Jaipur. Ondanks dat dit paleis
midden in de roze stad ligt is het helemaal okergeel geschilderd. Via de Atish Gate in de
Tripolia Bazaar lopen we het paleis in. Binnen in het paleis is alles wel weer roze. Op het
Chandni Chowk (Maanlichtplein) krijgen we uitleg van de gids. Het paleis bestaat uit
verschillende gebouwen. Het plein zit vol duiven. In de paar bomen die er staan en op de roze
gebouwen slingeren tientallen langstaartapen zich van tak naar tak, respectievelijk van erker
naar kiosk.
Allereerst bezoeken we het kleine textielmuseum. Hier hebben ze een grote collectie kleding
van de verschillende maharadja’s. Topstuk is de jurk van maharadja Sawai Madho Singh I.
Deze twee meter lange man woog ruim 250 kilo en droeg jurken zo groot als een kleine
bungalowtent.
In de Diwan-i-Khas wordt door twee Indiërs een demonstratie tulband maken gegeven. Ruim
zes meter stof wordt er om het hoofd van één van de Indiërs gewikkeld. Een paar meter
verderop staan de twee grootste zilveren objecten van de wereld. Gemaakt van puur zilver.
Het zijn twee enorme vaten. De vaten zijn 160 centimeter hoog en hebben een inhoud van
bijna negenduizend liter. Ze zijn gebruikt in 1902 tijdens het bezoek van maharadja Madho
Singh II aan koning Edward VII in Londen. Hij wilde per se water uit de Ganges bij zich
hebben om in te baden. De reis duurde zes maanden en het verhaal gaat dat kleinere, snelle
schepen achter het Koninklijke schip voeren om de vaten bij te vullen.
De enorme wapencollectie in het Maharani Palace laten we voor wat het is. Veel mooier zijn
de mussen in de kleine boompjes op het plein. Hier kan ik uren naar kijken.
Als we het gezien hebben verlaten we het paleis en lopen naar Sireh Deori Bazar, een van de
drukste straten van Jaipur. In een stuk opengebroken riool rennen lichtbruine ratten vrolijk
rond. Overal zitten bedelaars die je een goed leven toewensen als je ze maar een paar rupees
geeft. Hier worden we losgelaten en mogen we de rest van de dag zelf invullen.
Bij elke winkel proberen ze ons naar binnen te lokken. Met de mooiste verhalen en
aanbiedingen. Wat in Nederland al niet lukt, lukt Petra hier ook niet. Het voorbij lopen van
een schoenenwinkel. Al heel snel zitten Jolanda en Petra op een bankje achter in een klein
schoenenwinkeltje. Ze kopen allebei twee paar kamelenlederen schoenen. Ach, de kosten zijn
het niet. Vier paar schoenen voor vijftienhonderd rupees. Ze stinken wel enorm.
Gelukkig begint hier in India het milieuprobleem ook al door te dringen. Langs de weg komen
we borden tegen met de tekst ‘Say ‘NO’ to plastic bags’. En je ziet inderdaad heel veel
mensen met gewone tassen lopen
Genietend van de chaos lopen we rond door het drukke centrum. Af en toe moeten we een list
toepassen om vervelende kerels kwijt te raken, maar dat maakt het allemaal nog leuker. Als
we het zat zijn, nemen we een toektoek terug naar het hotel.
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Terwijl Petra slaapt, werk ik mijn dagboek bij. Plotseling staat er iemand van het hotel in onze
kamer. Hij komt de flessen wijn en het bier uit de minibar ophalen. Morgen is het Republic
Day en wordt het hele land weer drooggelegd.
Om 19.00 uur melden we ons weer bij de groep in de receptie. We gaan dineren in Restaurant
Indiana. Met de bus is het ongeveer vijftien minuten rijden. We eten aan een lange tafel in de
tuin van het restaurant. Na de tomatensoep kunnen we kiezen tussen vegetarisch of kip.
Natuurlijk gaan Petra en ik weer voor de vegetarische schotel. Het smaakt heerlijk. Op een
verhoging zitten drie Indiase muzikanten te spelen. Twee jonge danseressen halen allerlei
capriolen uit om te laten zien hoe lenig ze zijn. Een dronken Amerikaan kan geen genoeg
krijgen van een van de danseressen en valt haar steeds lastig. Totdat het management ingrijpt.
Rond 22.00 tien uur zijn we terug bij het hotel.

dinsDAG, 26 JANUARI 2010: Republic Day
Het is vandaag zestig jaar geleden dat de eerste grondwet na de onafhankelijkheid van kracht
werd. Om half zeven worden we gewekt. Na het dagelijkse ochtendritueel gaan we weer aan
tafel. Vandaag hebben ze bij het heerlijke ontbijt lasi, een yoghurtdrank in verschillende
fruitsmaken.
Om acht uur zitten we al weer in de bus. De stad zijn we zo uit en rijden naar het oosten. Onze
eindbestemming voor vandaag is Agra. Om daar te komen hebben we de hele dag
uitgetrokken. Het is maar 226 kilometer. Dat moet lukken.
Buiten de stad verdwijnen ook de vreemde rotsformaties en wordt het landschap vlak. Het is
stil op straat. Dat ziet onze chauffeur ook. Hij trapt flink op het gaspedaal. De eerste stop is bij
een enorm beeld van de god Hanemann, de god met het gezicht van een aap. Buiten het beeld
is er in de omgeving helemaal niets.
Het is hier net zo vlak als in Nederland. Her en der zijn het de watertorens die opvallen en het
landschap diepte geven. In the middle of nowhere stoppen we bij een kudde loslopende
dromedarissen. We zijn de bus nog niet uit of er staan al weer twee Indiërs die geld willen
zien omdat wij de loslopende éénbultige dieren op de foto willen zetten. Daar trappen wij niet
in en negeren de twee.
Het blijft stil op straat. De hele bus gaat trillen en schudden als de chauffeur te hard gaat. Snel
laat hij het gaspedaal los. Bij een Hindoetempel is een korte plaspauze. We treffen het want in
de prachtig beschilderde en versierde tempel begint een ceremonie. Met alles erop en eraan.
Muziek, vuur en offers. Zelfs het gordijn voor het heilige deel van de tempel waar het grote
beeld staat, wordt opengeschoven.
In het landschap verschijnen hoge vierkante taps toelopende steenoventorens. Hele stukken
land eromheen zijn voor een groot deel afgegraven. Aan een kant van de steenoven liggen de
ongebakken stenen te drogen in de zon. Terwijl aan de andere kant enorme stapels gebakken
stenen klaar staan om te worden afgevoerd. Bij de kleine huisje en hutjes drogen ze hele
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andere zaken: koeienmest. In mooie ronde schijven. Deze gedroogde mest wordt als brandstof
gebruikt.
Bij Sikandra stoppen we bij een van de vele steenhouwerijen langs de weg. Voor aan de weg
staan de beelden die al klaar zijn. Leeuwen, paarden, olifanten, ornamenten, pilaren en zelfs
complete uitgehouwen hekken. Achterop het terrein verzagen ze met enorme cirkelzagen de
tonnenwegende stukken graniet, marmer en zandsteen. Terwijl we er rond lopen voel je het
stof je longen binnendringen.
Bij het Rajasthani Midway Restaurant stoppen we voor de lunch. Er staat als we aankomen al
een heerlijk buffet voor ons klaar. Het smaakt weer prima. Na afloop kunnen we nog even de
winkel bezoeken of in de tuin zitten. Ik koop voor iedereen een vlaggetje van India. Het is
tenslotte een nationale feestdag. In de winkel koopt Petra een zilveren hanger met labradoriet.
Ze rekt met kopen tot vlak voor het moment van vertrek. Dan slaat zij toe. Tot het allerlaatste
moment blijft de prijs zakken en.
Het is nog maar vijfenvijftig kilometer naar Agra. Toch hebben we nog een stop. Net over de
provinciegrens tussen Rajasthan en Uttar Pradesh. Fatehpur Sikri, Stad van de overwinning,
vlak bij Sikri. Het is een verlaten stad. De bus wordt op een grote parkeerplaats gezet. Zodra
we uitstappen worden we belaagd door agressieve verkoopbeluste Indiërs. Mannen, vrouwen
en kinderen. Van alle leeftijden.
Ik heb al snel een kereltje van een jaar of zeven die de hele weg bij mij blijft. Continu roept
hij: ‘ How are you?’, ’Where do you come from?’, ‘Nice place Holland’, ‘I’m your friend’,
‘Very cheap’ en meer van die standaardzinnetjes. Plotseling zegt hij tegen mij terwijl hij naar
een wildvreemde vrouw wijst: ‘You have a nice wife, do you fuck her every night?’ Lachend
loop ik maar verder.
Met kleine busjes worden we naar de ingang van de verlaten stad gebracht. Het is er verre van
verlaten. Hele hordes toeristen lopen er rond. Marieke zorgt voor de toegangs-, foto- en
videokaartjes. Indiërs betalen (zoals overal) twintig rupees entree en alle buitenlanders
tweehonderdvijftig rupees plus tien rupees tax.
Fatehpur Sikri is een 16e-eeuwse hoofdstad gebouwd door de Mogolheerser Akbar de Grote.
De keizer bouwde de stad ter ere van de moslim soefi-heilige Salim Chishti. Salim Chishti
had hem voorspeld dat hij drie zonen zou krijgen. En die voorspelling kwam uit. Akbar begon
de bouw in Sikri, het dorpje vlakbij de plek waar de heilige voor zijn dood gewoond had in
1571.
Omdat het een ceremoniële hoofdstad is, is de stad nooit versterkt. Fatehpur Sikri is uniek in
zijn opzet en architectuur. Men neemt aan dat deze de persoonlijkheid en principes van Akbar
uitdrukken. Binnen de muren van dit fort was werkelijk alles te vinden en de mensen hoefden
dan ook niet buiten de stadsmuren te komen.
We bezoeken verschillende delen van de uit rood zandsteen opgebouwde stad. Onder andere
de Diwan-i-Aam waar de keizer altijd zijn openbare audiënties hield, het Haram Saram, het
haremcomplex en het Paleis van Jodha Bai, een grote binnenplaats met rondom paviljoens
met blauwe dakpannen. Ook Diwan-i-Khass met het Ibadat Khanna, het huis van de
aanbidding, waar keizer Akbar vanaf 1580 interreligieuze dialogen hield. Vanaf 1582 deden
zelfs christenen, vertegenwoordigd door enkele rooms-katholieke jezuïeten mee.
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Het duurde vele jaren om Fatehpur Sikri te bouwen, maar in 1585, slechts enkele jaren nadat
het voor het eerst werd bewoond, werd de stad alweer verlaten wegens een tekort aan
drinkwater. Dit werd veroorzaakt door de hoge, rotsachtige gronden waarop Fatehpur Sikri is
gebouwd.
Nadat we deze stad hebben bekeken, lopen we naar de Jami Masjid. Om er te komen moeten
we weer spitsroeden lopen door de horde verkopers. Bij de ingang leveren we onze schoenen
in en gaan via een van de poorten naar binnen.
Deze moskee ligt naast Fatehpur Sikri en stond model voor verschillende andere Mogol
moskeeën. Zo lijkt hij erg op de Jama Mashid-moskee in Delhi waar we de eerste dag zijn
geweest. Allen staat hier midden op het binnenplein de graftombe van soefi-mysticus Salim
Chishti. Sinds de dag dat Salim Chishti met een voorspelling een einde maakte aan de
kinderloosheid van Akbar, is Fatehpur Sikri een bedevaartsoord en wordt het graf nu bezocht
door veel kinderloze vrouwen. Ze binden een katoenen draadje aan de schermen rond de
tombe en wensen dat deze heilige hun zal helpen.
Ook wij bezoeken dit mausoleum. Bij het binnengaan worden de dames verzocht hun hoofd
en schouders met een sjaal te bedekken. De mannen krijgen een soort plastic uitlekmandje op
het hoofd geplaatst. Ook krijgen we een rood of geel draadje wol. De raamschermen hangen
vol draadjes. Natuurlijk binden wij ons draadje ertussen.
Naast de graftombe bevinden zich een aantal graven. Op een van de grafstenen ligt een man te
slapen. Het is net alsof ze vergeten zijn hem te begraven en gewoon op de grafplaat hebben
laten liggen.
Als we verzamelen om terug naar de bus te gaan missen we onze twee rokers, Henk en Jan.
Blijken ze al buiten de moskee te staan. Natuurlijk met een sigaret in hun hand. Als we
allemaal onze schoenen weer aan hebben en de trap afdalen, komen ze er weer aan. Kaarten,
vogeltjes, kettingen, boeken, beeldjes, landkaarten. Ze willen het ons allemaal verkopen.
Plotseling wordt een van de kinderen door twee Indiërs met geweld uit de groep getrokken.
De anderen stuiven alle kanten op. Even verderop krijgt de jongen een paar flinke klappen en
wordt dan weer los gelaten. Later hoor ik dat hij iemand om geld had gevraagd en dat bedelen
de doodssteek is voor de verkopers. Zodra er gebedeld wordt, wordt ook de verkoop
verboden. En dat wil niemand.
Het is nog even knokken om met z’n allen in een klein busje te komen dat ons terugbrengt
naar de parkeerplaats. Het lukt. Bij een toilettengebouwtje worden we eruit gezet. Het stenen
gebouwtje ziet er prima uit, maar binnen is het drie keer niks. De lucht is er niet te harden.
Om van het gat in de grond gebruik te maken, moet er ook nog worden betaald.
Petra ontdekt het kleine meisje van de heenweg Afri weer in de kinderschare. Hand in hand
lopen ze naar de bus. Jolanda koopt nog een blikken vogeltje van haar.
Vanaf Fatehpur Sikri is het nog anderhalf uur rijden naar Agra. Rond 17.30 uur komen we aan
bij ons hotel. The Mansingh Palace. Het ligt aan een drukke doorgaande weg. Omdat wij een
‘rook’kamer krijgen, ruilen we met Henk en Jolanda. De man die de koffers komt brengen
snapt er echt helemaal niets van. Niet zeuren, gewoon afgeven.
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Om zeven uur gaan we met z’n vieren even de buurt verkennen. Echt veel is het niet. Het
stinkt behoorlijk. We gaan maar snel weer naar binnen. Het diner is in de eetzaal van het hotel
en vandaag kunnen we kiezen tussen een buffet of eten a la carte. Het toetjesbuffet smaakt
heerlijk.

woensdag, 27 JANUARI 2010
Om acht uur rollen de banden van onze bus al weer over het Indiase asfalt. We zijn op weg
naar één van de zeven nieuwe wereldwonderen: de Taj Mahal. De Taj Mahal is op zijn mooist
in de eerste ochtendzon. De roodgouden kleuren van de opgaande zon geven de Taj Mahal
een mystieke uitstraling. De combinatie van de gebruikte materialen en de lichtinval geven de
marmeren muren een gouden, witte of parelmoeren gloed.
Dat lukt vandaag niet. Vandaag is er geen zon te zien. Door de mist is het zicht ongeveer
vijfenzeventig meter. Het is te hopen dat we vandaag de Taj Mahal in zijn geheel te zien
krijgen. In een stroom van non-stop toeterende auto’s, slingerende riksja’s en overvolle
vrachtwagens rijdt onze bus naar een groot parkeerterrein. Vreemd genoeg staan er nog niet
zoveel bussen. Even verderop begint de ‘groene zone’. Dit is het gebied rond de Taj Mahal
waar geen verkeer en industrie zijn toegestaan om het monument te behoeden voor
verkleuring.
Bij de kassa koopt Marieke de kaartjes en krijgen we allemaal een tasje met daarin een flesje
water. Met een elektrisch busje worden we naar de ingang van het complex gebracht. Bij het
uitstappen worden we direct belaagd door straatverkopers met foto’s, kaarten, beeldjes,
horloges, sleutelhangers en kitscherige miniaturen van de Taj Mahal.
Bij de toegangspoort moeten we door de Security. Gelukkig heeft Marieke aangegeven wat er
allemaal niet mee naar binnen mag. En dat is een hele waslijst. Geen pennen, sigaretten,
aanstekers, messen, eten, rugzakken en tassen. Eigenlijk mag je alleen een fototoestel, een
mobieltje, het gekregen flesje water en een heel klein tasje mee naar binnen nemen. Als we
allemaal door het detectiepoortje zijn gegaan en zorgvuldig zijn gefouilleerd, kunnen we
verder. Hier is het een heel stuk rustiger. We lopen naar Darwaza, de dertig meter hoge
toegangspoort waarachter de Taj Mahal verborgen ligt.
Eenmaal door deze poort, die de kloof tussen het materiële en het spirituele symboliseert, zien
we…… niets. De mist is zo dicht dat we tegen een grijs-witte muur aankijken. We lopen door
de Bageecha, de symmetrisch aangelegde siertuin richting het mausoleum. Dan verschijnt in
de mist het mooiste gebouw dat ik tot nog toe heb gezien. Naarmate we dichterbij komen
verschijnt de Taj Mahal in al zijn glorie. Fantastisch, wat een gebouw.
Grootmogol Shah Jahan, van 1628 tot 1658 de heerser (de grootmogol) van het Indiase
Mogoelrijk liet de Taj Mahal als grafmonument voor zijn vrouw Mumtaz bouwen. Wanneer
Mumtaz Mahal (Parel van het Paleis) tijdens de geboorte van haar veertiende kind in 1631, op
sterven ligt, belooft Shah Jahan haar nooit meer een kind te verwekken en het mooiste
gebouw voor haar te laten bouwen.
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Er bestaat geen volledige zekerheid over, maar er wordt vanuit gegaan dat de architect van de
Taj Mahal Ahmad Lahori is. Hij was een Indiase bouwmeester van Perzische afkomst. Twee
jaar na de dood van Mumtaz begon de bouw. Ruim twintigduizend bouwvakkers en
kunstenaars/schilders, afkomstig uit verschillende landen, hebben aan het mooiste monument
dat ooit uit liefde gebouwd is gewerkt. De keizer bemoeide zich met elk detail van de bouw.
En de keizerlijke schatkist leek onuitputtelijk. In 1653, na tweeëntwintig jaar was het
mausoleum af. Volgens de legende liet hij na het voltooien de handen van de arbeiders
afhakken, zodat ze nooit meer konden meewerken aan het bouwen van een nog mooier
monument. Daarnaast werd ook hun tong afgesneden, zodat ze nooit zouden kunnen vertellen
hoe ze de Taj Mahal hadden gebouwd.
De buitenkant van dit volmaakte symmetrische praalgraf is volledig gemaakt van wit marmer
en uitbundig versierd met gestileerde lotusbloemmotieven en smalle strepen zwart marmer,
ingelegde met halfedelstenen. Op plaatsen waar het marmer niet is ingelegd, zijn fijne
geometrische figuren uitgesneden. Het marmer kwam van honderdzestig kilometer verderop.
Uit de mijnen van Jodbur in Rajasthan. De blokken steen werden door olifanten, buffels en
ossen vervoerd naar Agra.
De Taj Mahal is achtenvijftig meter hoog, zesenvijftig meter breed en staat op een 10.000 m²
verhoogd marmeren platform aan de oever van de heilige Yamuna rivier. Naast de Taj Mahal
staan vier minaretten, die alle vier ietwat scheef naar buiten staan. Dit is met opzet zo
gebouwd. Wanneer er ooit een aardbeving plaatsvindt en de minaretten zouden omvallen, dan
vallen ze niet in de richting van het mausoleum zelf. Hierdoor zal het hoofdgebouw
onbeschadigd blijven.
Tijdens de Britse overheersing was het bijna gedaan met de Taj Mahal. De Engelse
gouverneur van Bengalen had het plan opgevat om de marmeren platen van het mausoleum te
slopen en ze in Engeland te verkopen. Gelukkig bleek er op dat moment in Groot Brittannië
geen markt voor marmer te zijn.
Als we het 10.000 m² groot marmeren platform willen betreden moeten we hoesjes om onze
schoenen doen. De Japanners die er rondlopen, dragen fel oranje exemplaren, voorzien van de
naam van een sponsor. Allereerst lopen we naar de Rauza, het mausoleum met de tombe. Er is
maar één ingang. Ondanks dat er binnen niet mag worden gefotografeerd, zie je overal om je
heen flitsende toeristen. Gidsen laten de ‘edelstenen’ in de wanden zien die oplichten zodra ze
er met speciale zaklampen op schijnen. In het midden van de ruimte waar de graftombe is, is
het vrij sober, wat wel gepast is. Links van Mumtaz’s schrijn bevindt zich de schrijn van Shah
Jahan. Hij doorbreekt hiermee de symmetrie van het hele gebouw. De originele graven van
Mumtaz Mahal en Shah Jahan bevinden zich in een ruimte onder de Taj Mahal.
Aan de achterkant verlaten we het marmeren wereldwonder en lopen naar de Yamuna-rivier.
Veel water staat er niet in één van de meest vervuilde rivieren ter wereld. Hoewel vaak is
geprobeerd hieraan iets te doen, heeft dit weinig opgeleverd. Dit komt door de enorme
bevolkingsdichtheid (vooral rond Delhi) langs de rivier, het illegaal dumpen van allerlei afval,
de lakse houding van de overheid en de slechte organisatie van projecten om iets aan de
waterkwaliteit te doen. Het feit dat in de rivier negen maanden per jaar vrijwel geen stroming
staat maakt de situatie nog erger. Geschat wordt dat alleen Delhi per dag al rond de 3.296
miljoen liters rioolwater in de rivier loost.
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Naast de Taj Mahal de Masjid, een moskee die zich richt naar de aan Mekka gerichte
westzijde. Het gebruik van schoenhoesjes werkt hier niet. Schoenen en sokken moeten uit.
Erg veel is er niet te zien. Aan de oostkant van de Taj Mahal ligt Naqqar Khana. Het is een
exacte kopie van de moskee en wordt gebruikt als gastenverblijf of rustgebouw.
Op ons gemak lopen we door de tuin richting uitgang. Over de kortgemaaide gazons lopen
witte reigers tussen de sproeiers. Op zoek naar iets te eten. We verzamelen met de hele groep
op het witte platform midden in de tuin. Tussen de marmeren tegels liggen duizenden kleine
gekleurde lovertjes. Hier wordt de groepsfoto gemaakt. Met de Taj Mahal, voorzien van een
flauw zonnetje en half in de mist, op de achtergrond. Met z’n allen lopen we terug naar de het
elektrische busje.
Voordat we naar het Rode Fort gaan rijden we eerst even terug naar het hotel. Een van onze
reisgenoten heeft een dusdanige last van Delhi Belly dat het toilet te laat werd bereikt. Met
alle gevolgen van dien. Met een schone outfit aan rijden we bijna dezelfde weg terug en
stappen uit bij de ingang van het Rode Fort.
Het Rode Fort ligt ook aan de Yamuna-rivier. Aan dezelfde kant als de Taj Mahal. Ook dit
fort is gebouwd door Akbar de Grote. Over de bouw hebben ze acht jaar gedaan. In 1839 is
een groot deel van het fort verwoest. Onze gids leidt ons door een deel van het fort. Het meest
imposante deel is de witmarmeren Khas Mahal die door Shah Jahan werd gebouwd als privéonderkomen. Toen Shah Jahan door zijn zoon Aurangzeb werd afgezet, werd de oud-mongol
hier opgesloten. Zo sleet hij de laatste zeven jaren van zijn leven in gevangenschap. Zijn
gevangeniscel had maar één raam en het enige wat hij al die jaren nog zag, was in de verte de
Taj Mahal waar zijn overleden vrouw lag begraven.
Bij het verlaten van het fort krijgen we van Marieke een papiertje met een nummer. Met
fietsriksja’s worden we naar Bijlli Ghar Circle in het centrum van Agra gebracht. Bij het
uitstappen moeten we ons papiertje weer inleveren. Zo controleert Marieke of we er allemaal
zijn.
Het is hier een grote mensenmassa. Iedereen en alles krioelt door elkaar. Onze gids loopt
voorop. Henk en Marieke blijven achteraan lopen. Zo blijft de groep nog een beetje bij elkaar.
We lopen langs de hoge muur van de Jama Machid moskee. Mijn zintuigen maken overuren.
Dit is echt genieten. Als we door de overvolle smalle straatjes lopen is het jammer dat we er
niet echt lang kunnen blijven om met de mensen te praten of gewoon in al die winkeltjes te
kijken. Mijn fototoestel gaat van links naar rechts en van voor naar achter. Foto’s worden niet
alleen door ons gemaakt. Her en der zie je Indiërs met hun mobieltjes foto’s van ons maken.
Bij een ‘Paan Bhandar’ krijgen we uitleg over datgene waar bijna alle mannen hier in India op
lopen te kauwen. De ‘Paan Wallah’ (de paanmaker/verkoper) laat zien hoe hij paan maakt. De
vulling van Paan is een mix van kruiden en specerijen, maar kan daarnaast ook nog fruit of
zoetigheden bevatten, betelnoten en tabak. Paan is grof weg in te delen in drie soorten.
Meetha Paan (of Mitha Paan of Sweet Paan). Dit is paan zonder betelnoten. De vulling bestaat
hoofdzakelijk uit kokos, gekonfijte vruchtjes, zoetstoffen en een specerijmengsel. De paan
wordt dikwijls geserveerd met een Maraschino kers. De tweede soort is Sada Paan (of Paan
Supari). Dit is paan met grof gemalen of fijn gehakte betelnoot en een mix van specerijen
(Masala). En dan is er nog Tambaku Paan. Paan met zowel betelnoot als tabak en een mix van
specerijen.
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De paan wordt gemaakt door het eerst ruimschoots te bestrijken met Catechu (‘Kattha’ in
Hindi) en ongebluste kalk. Catechu is een rode vloeistof gemaakt van de Acacia catechu
boom. Catechu versterkt de roodheid in de mond tijdens het kauwen op paan. Hierop worden
kleine stukjes betelnoot gestrooid en nog een mix van specerijen toegevoegd zoals cardamom,
kruidnagel, saffraan, kokos, pepermuntballetjes, anijs, amandelpoeder, enzovoorts. Al naar
gelang je eigen smaak. Vervolgens wordt het blad op een speciale manier dichtgevouwen tot
een driehoekige vorm en vast gestoken met een kruidnagel of tandenstokertje. Dit driehoekige
pakketje heet een ‘Bidas’. Van tevoren bereide Paan wordt vers gehouden op grote blokken ijs
met rozenblaadjes.
Het belangrijkste en populairste ingrediënt van paan is de betelnoot of Arekannoot. De
betelnoot is het zaad van de betelpalm (Areca catechu). Een rechtopstaande tot 15 meter hoge
palm. De combinatie met ongebluste kalk versterkt het effect van de betelnoot, omdat de stof
areciline wordt omgezet in arecaidine. De rode pasta die door vermenging is ontstaan, kleurt
bij het kauwen het speeksel vuurrood. Bij aanhoudend gebruik verkleuren de tanden blijvend
rood.
Betelnoot smaakt heel bitter. Om die reden worden diverse specerijen toegevoegd aan de
paan, om de bitterheid wat te verzachten. Betelnoot heeft een licht euforische en opwekkende
werking. Het gebruik van betelnoot gaat het hongergevoel tegen. Betelnoot stimuleert de
bloedsomloop en aan betelnoot worden ook afrodiserende eigenschappen toegeschreven.
Werkelijk overal kom je rode vlekken tegen tengevolge van het uitspugen van paan nadat men
hierop uitgekauwd is. Op straat, op de stoep, op muren, overal waar paan gegeten wordt. Paan
wordt echt overal gegeten. Een gemiddelde paan-gebruiker kauwt circa twintig minuten op
paan en spuugt het daarna uit. Aangezien de regering -met name met het oog op de vele
toeristen- deze onsmakelijke ‘ontsiering’ tegen probeert te gaan, kom je in India tegenwoordig
borden tegen, vooral op toeristische plaatsen, waarop staat dat het uitspugen van paan is
verboden.
Een andere reden om te proberen het gebruik van paan terug te brengen, is dat paan bij
veelvuldig gebruik verslavend werkt. De drogerende stoffen worden via de slijmvliezen in de
mond opgenomen. Bovendien is het kauwen van betelnoten en tabak kankerverwekkend. Een
ander nadeel van het kauwen van paan is dat bij veelvuldig gebruik het gebit permanent rood
gekleurd wordt, maar erger nog dat het tandvlees aangetast wordt en je tanden er op den duur
van uit vallen.
Terug bij de Bijlli Ghar Circle gaan we op zoek naar de toektoeks die voor ons klaar staan. Op
de stoep zijn de kappers ruim vertegenwoordigd. Je neemt een stoel en een spiegel. De spiegel
hang je aan het ijzeren hek. De aanschaf van een schaar en kam is nog wel te betalen. En als
je dan ook nog over scheerschuim, een kwast en een scheermesje beschikt, heb je een pracht
van een kapsalon.
Even verder op staan ze ons al op te wachten. Gelukkig heeft Marieke de organisatie van deze
activiteit uit handen gegeven aan een Indiër. Zodra ze ons zien krijgen de toektoekbestuurders
onderling flink ruzie. De indiër heeft de grootste moeite om ons in de juiste toektoeks te
krijgen. Petra zit bij Jolanda en Henk bij mij. De rit naar ons hotel wordt een soort Formule1race. Met gevaar voor eigen leven crossen we door het drukke verkeer. Als we bij Mansingh
Palace, aankomen zijn de meesten er nog niet. Petra en Jolanda komen pas na ruim een
kwartier aanrijden. Ze waren tijdens de ‘race’ verkeerd afgeslagen. En de bestuurder had geen
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idee naar welk hotel hij ze moest brengen. Gelukkig wist Petra de naam van het hotel.
Onderweg hebben ze verschillende keren de weg moeten vragen. Onder andere aan een
politieagent en riksjarijders. Van allemaal kreeg hij eerst op zijn donder dat hij de weg niet
wist en vervolgens vertelden ze hem hoe hij moest rijden. Bij aankomst voor het hotel krijgt
hij ze nog een keer flink uitgemeten van de verantwoordelijke Indiër.
In het hotel ga ik verder met mijn verslag en sluit Petra even de ogen. Eigenlijk hebben we de
rest van de dag vrij maar onze gids heeft aan Marieke gevraagd of er misschien nog
liefhebbers waren om een bezoek te brengen aan een klein leerfabriekje. Natuurlijk is er altijd
een aantal van ons geïnteresseerd. Met de bus gaan we er om half vier naar toe. We worden
afgezet bij het India Leather House. Het is werkelijk helemaal niks. Waarschijnlijk is de
eigenaar de neef van een oom van een broer van de vader van de zus van de gids. Binnen tien
minuten staan we weer met z’n allen buiten. ‘Hier gaan we nooit meer naar toe.’ zegt
Marieke. Een aantal van de groep loopt terug naar het hotel.
Wij gaan met de anderen, op aanraden van Marieke, met de bus mee naar Kohinoor Juweliers.
Ze hebben er een klein museumpje. En dan is onze interesse gewekt. Het is niet ver rijden. In
een gewone straat, Fatehabad Road, stopt de bus voor een groot stalen hek. Een Indiër in
uniform drukt op een knop en langzaam schuift het hek voor ons open. Zodra we op de
binnenplaats staan sluit het hek geruisloos achter ons. Voor ons staat een modern gebouw. Bij
de indrukwekkende ingang staat er een ontvangstcomité klaar.
In de hal hangen in glazen vitrines enorme driedimensionale borduurwerken. Prachtig.
Vervolgens worden we naar een aparte zaal gebracht. Hier hangen de zeven topstukken van
de kunstenaar Padma Shri Shams. Met veel theater worden één voor één de geblindeerde
luiken met verschillende muziekstukken op de achtergrond geopend. We vallen van de ene
verbazing in de andere. Marieke had het over een klein museumpje met een paar
borduurwerken. Maar dit slaat werkelijk alles. Dit is eredivisieborduurwerk. Sommige
stukken zijn wel tien centimeter dik. De ondergrond is gemaakt van katoen. De toplaag is
gemaakt van pure zijde en/of gouddraad. Aan alle kunstwerken is jaren gewerkt. Afgebeelde
onderwerpen zijn onder andere de Taj Mahal, een jaguar, the Legend’ en een enorme vaas met
bloemen. Over ‘De Goede Herder’ (ruim 240x180 cm) heeft de kunstenaar 6.570 dagen
gedaan. Het is dan ook een meesterwerk.
De Taj Mahal is het wereldwonder van Agra, maar dit is de verborgen schat van Agra. Van
verschillende kanten zijn al enorme bedragen, die in de miljoenen lopen, geboden voor deze
kunstwerken. Gelukkig zijn ze allemaal afgeslagen en blijven ze hier bij elkaar hangen.
Vervolgens worden we in het klimaatgestuurde gebouw op de eerste verdieping ontvangen
met een drankje en krijgen we uitleg over de hier getoonde juwelen. Je kijk je ogen uit. Ze
hebben hier de duurste ketting van India. Ingelegd met groene smaragd en robijnen. Anita
krijgt hem omgehangen. Samen met een bijbehorende armband en ring. Opeens staat ze daar.
Omhangen met miljoenen. Ik leg alles maar snel vast op de gevoelige plaat. Opgelucht geeft
Anita even later alles maar weer terug.
Rond kwart over vijf zijn we terug bij het hotel. Buiten het hek van het hotel is het een grote
vuilstort. De stank is niet te harden. Overal lopen ratten. Omdat opruimen een megaklus is
zullen ze het waarschijnlijk wel gewoon zo laten.
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Terug op onze kamer ga ik verder met schrijven. Als ik het gordijn opentrek zit er een aap op
de vensterbank. Hij schrikt nog harder dan ik met als gevolg dat hij een verdieping naar
beneden dondert. Apen beginnen hier in Agra een plaag te worden. Omdat het een heilig dier
is mogen ze niet worden doodgemaakt. Vangen en ergens anders uitzetten is de enige optie
om ze kwijt te raken.
Om kwart voor zes komt de fotograaf de bij de Taj Mahal gemaakte foto’s brengen. De
slimmerik heeft er ook een luchtfoto en een foto van de Taj Mahal bij gedaan. Ach, ze kosten
maar honderd rupees per stuk. Helaas voor hem is er bijna niemand die erin trapt en kan hij de
hele voorraad weer mee terug naar huis nemen.
Van Marieke krijgen we te horen dat onze geplande treinreis morgen van Agra naar Jhansi
niet doorgaat. De mist in en rond Delhi is zo hardnekkig dat alle treinen zijn geannuleerd.
Jammer. We gaan gewoon met de bus. Het is een paar uur langer reizen. Dat dan weer wel.
Om half acht gaan we aan tafel en genieten weer van een lekker buffet. Koffers pakken en op
tijd naar bed, want morgen is het vroeg dag.

donderdag, 28 JANUARI 2010
Om half zes worden we gewekt. Dat is toch echt geen tijd om op te staan tijdens je vakantie.
Douchen, aankleden en ontbijten. Klokslag zeven uur draait de bus door de poort van het
hotel de weg op. Met ruim 230 kilometer voor de boeg.
De ziekenboeg is uitgebreid. Dirk heeft het niet breed en Ellen is ook niet al te fris.
Vermoeidheid en het eten gaan hun tol eisen. Gelukkig gaat het met Ad iets beter. Petra en ik
blijven voorzichtig en hebben gelukkig nog nergens last van.
Het is weer mistig. Volgens Fred is het een erfenis van de Engelsen die India tot 1948 hebben
bezet. Ze hebben de mist gewoon meegenomen uit Engeland en hier ingevoerd. In de bus is
het stil. Terwijl de meeste van ons in de bus liggen te ronken, ontwaakt buiten India. Hele
volksstammen zitten ongegeneerd in de berm hun behoefte te doen. Mannen, vrouwen,
kinderen, bejaarden. Iedereen ontbloot de billen en gaat zitten. En niet tussen de struiken of
achter een boom. Nee, gewoon bij elkaar in het open veld of gewoon vlak naast het asfalt.
Het is nog rustig op de weg. Als we ruim een uur onderweg zijn komt Henri tot de ontdekking
dat hij de paspoorten, het geld en de creditcards in de kluis van het hotel heeft laten liggen.
Wat een ellende. Marieke begint onmiddellijk te bellen. Ze wil de manager van het hotel en
de vertegenwoordiger van HI! Tours, de agent van FOX in India, bij elkaar hebben als ze de
kluis gaan openen.
Intussen rijden wij verder naar het zuiden. Het wegdek wordt steeds slechter.
Snelheidsbeperkende maatregelen, zoals verkeersdrempels, kennen ze hier niet en zijn ook
niet nodig. De gaten in de weg zorgen daar wel voor. Ze variëren van groot tot heel groot. Ze
zijn op sommige plaatsen wel druk bezig met de weg en het wegdek te repareren. Maar dat
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zegt niets. Het probleem is dat ze in India wel veel mensen, veel tijd en veel geduld hebben,
maar niet veel geld.
Bij de grens tussen Uttar Pradesh en Rajasthan mogen we gewoon doorrijden. Dertig
kilometer verder verlaten we Rajasthan al weer en rijden een nieuwe provincie binnen:
Madhya Pradesh. Hier moeten we wel stoppen en wegenbelasting voor de bus betalen. De
bijrijder verdwijnt met een pak geld in een klein betonnen gebouwtje en komt even later met
een papier vol stempels terug de bus in. We kunnen hiermee voorlopig vooruit.
Onderweg zien we Indiërs zich wassen bij de vele waterpunten langs de straat. Na twee uur
rijden hebben we de eerste ‘natuur’sanitairstop. Iedereen duikt tussen de bosjes of gaat achter
een reclamebord staan of zitten. Op afstand worden we bekeken door lachende Indiërs.
Waar ze hier heel veel van hebben is stof, vuil, rotzooi, puin en afval. Met illegaal gebouwde
verblijven weten ze hier wel raad. De overheid komt gewoon ’s nachts even langs met een
bulldozer. Die schuift alles binnen een paar minuten tegen de vlakte en vertrekt weer. De
restanten blijven, wanneer dit niet wordt opgeruimd, tot in lengte van dagen liggen.
Als we weer rijden verschijnen er ons opeens allemaal spookrijders op onze weghelft. Dat is
hier normaliter niet zo heel erg vreemd. Maar we rijden nu op een gescheiden vierbaansweg
met een verhoogde middenberm. En al die auto’s zitten op onze weghelft. De chauffeur gaat
zoveel mogelijks links rijden. Even later zien we de reden van dit vreemde rijgedrag. Op de
rechterbaan liggen twee vrachtauto’s op hun kant. Dwars over de weg. Voor het gemak
hebben ze even een stuk middenberm weg gesloopt en nemen ze maar de andere kant van de
weg. Daar zijn ze dan wel weer heel snel in. In ieder geval rijdt het en wordt de file niet al te
lang.
In Gwalior stoppen we bij Hotel Regency. Voor een half uurtje. Volgens de manager een heel
bekend en geliefd hotel/restaurant. Het restaurantgedeelte stelt niet echt veel voor. In de kale
ruimte staan voor een lange toonbank een aantal formicatafeltjes en stoelen. Wij gaan in de
tuin zitten. Voor stoelen moeten we zelf zorgen. Het is heerlijk in het zonnetje. Een ober komt
met een dienblad vol glazen cola. Met rietjes. Petra en ik slaan deze keer maar over. Het kan
goed gaan, maar voor hetzelfde geld hebben ze de rietjes gerecycled en netjes afgewassen met
water. Marieke is nog steeds druk met het kluisje van Henri en Ellen.
In Dabra komen we met de bus in een soort volksoploop terecht. Als snel staat alles muurvast.
Om ons heen lopen duizenden mensen op straat. Voor negentig procent zijn het mannen. Na
drie kwartier zijn we amper opgeschoten. Via de chauffeur krijgen we te horen dat er vandaag
lokale verkiezingen zijn. Door lokale lijsttrekkers wordt nog druk campagne gevoerd. Met
vlaggen en spandoeken bewegen ze zich door de menigte. Dan verschijnt de politie op het
toneel. Bewapend met een wapenstok proberen ze de menigte van de weg te krijgen en het
verkeer weer op gang te brengen. Langzaamaan komt er beweging in. Als het weer dreigt vast
te lopen slaan ze er even flink op los. Na anderhalf uur laten we de verkiezingsstrijd achter
ons. Buiten het centrum kunnen we weer met normale snelheid (ongeveer 45 kilometer per
uur) rijden.
Buiten Dabra is er weer een natuurstop. Die Indiërs weten niet wat ze zien. Al die blanke
konten in het vrije veld. Het is via Datia nog ruim een uur rijden naar Jhansi. Waar we met de
trein een paar uur over hadden gedaan, doen we met de bus ruim zes uur over. Ondanks dat
Jhansi een hele drukke stad is en we er dwars doorheen moeten, kunnen we toch goed
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doorrijden. Hiervandaan is het nog een klein stukje rijden naar Orchha. Vanuit Agra komt het
bericht dat de inhoud van het kluisje in een blanco envelop met een taxi onderweg is naar ons
overnachtingsadres. Henri en Ellen halen opgelucht adem.
Vroeger was Orchha de hoofdstad van het Budelkhand koninkrijk, nu is het een slaperig
stadje met een paar prachtige bezienswaardigheden. Hier verblijven we in Hotel Amar Mahal.
Het is een soort sprookjespaleis. Bij de receptie krijgen we een bloemenkrans van afrikaantjes
omgehangen. We kunnen gelijk door naar het restaurant waar een buffet voor ons klaar staat.
We kunnen zo aanschuiven. Na de lunch krijgen we van Marieke onze kamersleutel. Alleen
hebben ze hier geen kamers. Het zijn prachtige gastenverblijven met een eigen patio, een
enorme slaapkamer met twee oosterse bedden en een nis vol kussens en een matras van ruim
drie bij drie meter. Henk en Jolanda ‘wonen’ tegenover ons. Alle gastenverblijven bevinden
zich rond een helderblauw zwembad.
Om binnen te komen moet je een enorm hangslot zien los te krijgen. Er staat maar één koffer
bij de deur. De tweede, Petra’s oranje koffer, is in geen velden of wegen te bekennen. We
zetten de koffer binnen en gaan op zoek naar de andere. Misschien staat die nog wel in Agra?
Of in de bus? Of hij is gewoon weg? Bij navraag bij de receptie krijgen we hulp van de
kofferboys. Op alle binnenplaatsen wordt gekeken en gelukkig vinden ze de koffer bij een
ander gastenverblijf. Met een gerust hart gaat Petra even gestrekt en werk ik mijn dagboek bij.
Om vier uur (lokale tijd) melden we ons bij de receptie. Met de hele groep lopen we door het
kleine stadje naar het grote fort/paleis, de Jahangir Mahal. Gebouwd in de zeventiende eeuw
door Bir Singh Deo. Het drie verdiepingen hoge paleis is gebouwd ter gelegenheid van het
bezoek van de Mughal keizer. Ruim twintig jaar hebben ze er over gedaan om het te bouwen.
De Mughal keizer heeft er welgeteld één nacht geslapen. Nu gebruiken vale gieren en groene
parkieten het paleis als broedplaats.
Een lokale gids, die perfect Engels spreekt, leidt ons rond. De architectuur is een combinatie
van hindoe- en mogolstijlen. Het paleis heeft een centrale binnenplaats met daaromheen in de
hoeken torenpaviljoens en enkele verdiepingen galerijen. Overal lopen jonge hondjes en
liggen ‘heilige’ koeien te herkauwen. Aan de oostzijde is een mooie poort, geflankeerd door
twee stenen olifanten. Verderop liggen de kamelenstallen, de olifantenstal en de hamam. Ook
in het fort is de Raja Mahal. Dit paleis dateert uit 1531-1539. Het ziet er vervallen uit. Maar
als je binnen komt zijn er mooie muurschilderingen te zien, onder andere beelden uit de
Ramayana en incarnaties van Vishnu. Het derde paleis dat gebouwd werd in het fort is het
zeventiende eeuwse Rai Parveen Mahal. Overal in het paleis lopen apen met lange staarten.
Na de rondleiding door het paleis gaat iedereen op eigen gelegenheid terug naar het hotel. Wij
lopen met z’n vieren eerst maar eens het dorp in. Er is markt. Naast de groente en
fruitstalletjes zijn er vrouwen die kleurstoffen verkopen. Schalen vol poeder. In de mooiste
kleuren. We lopen langs de Bundela schilderschool. Op het gebied van kunst is deze school
toonaangevend wat betreft muurschilderingen van zowel religieuze als seculiere
voorstellingen. De school is helaas gesloten
Natuurlijk lopen we ook even naar de snelstromende Betwa-rivier, een zijrivier van de
Yamuna. Het is niet een rivier waarop kan worden gevaren. Hij ligt vol rotsblokken. Her en
der zit er op een rots een sadhu in zijn oranje gewaad te mediteren. Over de kristalheldere
rivier hebben ze een stenen brug aangelegd. Terwijl we eroverheen lopen heb je prachtig zicht
op aan de ene kant Orchha met het fort en aan de andere kant de Koninklijke Chatri, mausolea
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van de maharadja´s uit de 18e en 19e eeuw. Aan de overkant van de rivier zitten drie sadhu’s
zo stoned als een aap onder een boom.
Op de terugweg naar het hotel begint het bij Petra allemaal te draaien en te tollen. De lange
busreis eist zijn tol. Zo duizelig als een konijn duikt zij tussen de lakens. Ze gaat niet mee eten
en blijft zo stil mogelijk liggen.
Om half acht ga ik alleen naar het buffet. Rob en Anneke willen graag een glas rode wijn bij
het eten. Na lang zoeken vinden ze nog een halfvolle fles wijn. De noedels smaken heerlijk.
IJs en slagroom is er voor de liefhebbers. Na twee uur vertrekt iedereen naar zijn of haar
kamer. Het gaat gelukkig iets beter met Petra. Al heeft ze geen oog dicht gedaan vanwege het
gejammer dat uit enorme luidspeakers vanaf het dak van een moskee ergens in het dorp de
wijde wereld in wordt geschreeuwd.

vrijdag, 29 JANUARI 2010
De wake-up call hadden ze vandaag wel achterwege kunnen laten. De hele nacht is het
gejammer doorgegaan. Vloekend en scheldend komt iedereen ruim op tijd de ontbijtzaal
binnen. Het ontbijt smaakt prima. Ze zijn alleen vergeten een aantal eieren te koken. Zodra je
het eitje kapot tikt, heb je een bord vol struif.
De ketting van bloemetjes die we bij aankomst kregen omgehangen, heeft bij menigeen
ellende veroorzaakt. Degenen die hem mee naar binnen hadden genomen werden verrast door
een zwerm kleine, zwarte, hinderlijke vliegjes. Die niet meer te vangen waren. Wij hebben ze
gelukkig buiten laten liggen.
Om acht uur staan er voor de ingang van het hotel toektoeks en tempo’s (toektoeks voor vijf
personen) klaar. Zij brengen ons naar het vier kilometer verderop gelegen dorpje Ajadpura.
Hier komt onze gids vandaan. Hij wil ons laten zien hoe hier de laagste kaste leeft. We mogen
overal foto’s maken. De kinderen vinden het prachtig als ze zichzelf terugzien op onze
digitale camera’s. Met Marieke spreken we af dat we de gemaakte foto’s naar haar opsturen
zodat zij ze de volgende keer kan uitdelen.
Als een van ons bij de gids aangeeft dat het toch wel een beetje gênant is dat wij overal in hun
schamele hutten naar binnen kijken en foto’s maken, zegt de gids ‘De bewoners hebben er
helemaal geen problemen mee. Dat komt omdat ze in hun normale leven ook geen privacy
hebben.’ De kinderen vinden het in ieder geval prachtig.
Aan de andere kant van de weg staan de woningen van een hogere kaste: de boeren. Hun
huizen zijn veel beter. Van steen in plaats van plastic, lappen, zeilen en takken. Sommige
huizen zijn blauw geschilderd om zoveel mogelijk insecten buiten te houden. Ook de
interieurs zijn uitgebreider. Deze bewoners hebben duidelijk meer spullen.
Langs de kant van de weg zit een man zijn tanden te poetsen. Hij gebruikt hiervoor een
speciaal houten takje waarop ze kauwen en mee over hun tanden rossen. Bij elk huis staan wel
één of meerdere zwarte buffels. Vastgebonden aan een paal of aan een ring in de muur.
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Kippen en eenden lopen los rond. Gedroogde koeienvlaaien worden in een mooi patroon te
drogen gelegd en daarna als hooimijten gestapeld. Het is een prima vorm van brandstof.
Vervolgens gaan we naar de Maya School. Hij is opgericht in 2005 door Eeva Maya Schult.
Hier krijgen de kinderen van ouders uit de laagste kasten onderwijs. Naast onderwijs krijgen
de kinderen in de leeftijd van vier tot veertien jaar ook één maaltijd per dag. Ze hebben een
eigen tuin waar zoveel mogelijk groenten voor de school worden verbouwd. Alles wordt
betaald door donateurs en giften. In het begin werd de oprichtster door alles en iedereen
tegengewerkt omdat zij als een bedreiging werd gezien. Maar al snel werd het tegendeel
zichtbaar. Sindsdien is de Maya School een begrip in Orchha en krijgt Eeva van verschillende
kanten hulp aangeboden. Zo helpt onze gids Indu haar met alle taalproblemen en de contacten
met het bestuur van het dorp.
Als wij er zijn krijgen 98 leerlingen -net als iedere dag- les in drie kleine lokaaltjes. De
kokkin is druk bezig met de voorbereidingen van de maaltijd. Om alle kinderen te voorzien
van een maaltijd heeft zij een budget van 600 rupees. Dat betalen wij elk per persoon als we
deelnemen aan een buffet. Deze wetenschap zet ons wel aan het denken.
Alle donaties worden vastgelegd in een ‘giften’boek. Hierin worden alle NAW-gegevens
vastgelegd zodat er niet gerommeld kan worden. Boven de school hebben ze een guesthouse
gebouwd om extra inkomsten te genereren. Om dezelfde reden zijn er plannen om in Agra een
klein hotelletje te beginnen.
Om 10.08 uur vertrekken we met onze eigen bus vanaf ons hotel richting Khajuraho. Het is
maar 173 kilometer, maar daar doen we wel ruim vier uur over. Onderweg stoppen we maar
één keer. Om 12.30 uur. In Alipura. Hier lunchen we bij kilometerpaal 92 van de NH75 in het
paleis van de lokale maharadja: Alipura Palace. Bij de ingang worden we door een prachtige
bejaarde Indiër met een oranje tulband verwelkomd.
Mijn soep kan ik -net als alle voorgaande keren- weer kwijt bij onze reisleidster. Marieke leeft
op soep. De grootste verrassing van het buffet is dat ze patat frites serveren. In de keuken
bakken ze zich helemaal te pletter. Ze kunnen de patat niet aangevoerd krijgen. En dat terwijl
alle andere gerechten -zoals de gebakken schijfjes aubergine- ook heerlijk smaken. Het is echt
genieten. Wijn is ook hier weer een probleem. Anita wil graag witte wijn. Het is er wel, dan
weer niet, of toch wel, nee het is er niet. Uiteindelijk zit ze met een fles water aan tafel.
Na de lunch kunnen we nog even in het paleis en het dorp rond kijken. Of gewoon even in de
zon zitten om uit te buiken. De ingrediënten zijn ervoor: zon, blauwe lucht en het is ruim
twintig graden.
Het laatste stuk snelweg tussen Jhansi en Khajuraho heeft deze reis het slechtste wegdek tot
nu toe. Sommige busgenoten proberen even te slapen, maar dat kunnen ze wel vergeten. Met
grote regelmaat worden we in de bus hevig door elkaar geschud. De NH75 bestaat hier maar
uit een strook asfalt die de breedte heeft van één rijstrook. Zodra er een tegenligger nadert
moeten we met de bus voor de helft de berm in. Tijdens het passeren gaat af en toe maar net
goed. Is er geen tegenligger dan zijn het wel de enorme gaten in het wegdek die de chauffeur
dwingen de berm in te gaan. Soms mist onze chauffeur een kuil en worden we allemaal
gelanceerd. Het lijkt Parijs - Dakar wel.
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Tijdens de reis vermaakt Marieke ons met verhalen/informatie over India, zoals het
kastensysteem, kleding, onderwijs, huwelijk, religie en geschiedenis. We passeren een
stuwdam zonder stuwmeer. Op een van de oevers liggen een paar blauw- en witgeschilderde
graven. In het landschap verschijnen vogelverschrikkers. Sommige zijn beter gekleed dan de
Indiërs die op het veld aan het werk zijn. Over de laatste zesentachtig kilometer doen we toch
nog tweeënhalf uur.
Het lijkt wel of hier nooit iemand alleen is. Privacy kennen ze in India niet. Van je geboorte
tot het moment dat je dood gaat is er wel iemand bij je. Eerst je ouders, broertjes, zusjes en
later je man of vrouw. En dan zijn er weer je eigen kinderen en kleinkinderen. Als je alleen
bent, komt er gelijk iemand bij je. Alleen zijn is hier zielig.
Rond 16.10 uur zijn we bij ons hotel. Het ligt aan het eind van de start- en landingsbaan van
Khajuraho Airport. Gelukkig zijn hier maar zes vliegbewegingen per dag. Ons hotel is er
eentje uit de Ramada-keten. Petra en ik krijgen kamer 105. Aan het zwembad. Petra duikt
onmiddellijk in bed. Gelukkig is ze vandaag niet duizelig geworden van al dat gehobbel en
geschommel. Ik schrijf mijn dagboek verder vol.
Om 18.45 uur gaat een groot deel van de groep naar een dansvoorstelling. Wij blijven heerlijk
in het hotel. Rond 20.00 uur gaan we naar het restaurant. Dirk, Annique, Joop, Wil, Jan en
Mariet zijn net klaar met eten als we aanschuiven. Geen probleem want even later komen de
dansliefhebbers van onze groep al weer terug. Het buffet valt tegen. Het is niet warm en het
smaakt allemaal naar niks. Jammer, want hier moeten we wel 650 rupees per persoon voor
betalen.

zaterdag, 30 JANUARI 2010
Ik hoor iets over gaan, spring uit bed en zet de douche aan. Het water wil niet echt warm
worden. Petra vraagt slaperig wat er aan de hand is. ‘Er is geen warm water en ik heb geen zin
om koud te douchen’ zeg ik mopperend. Met een slaperig hoofd kijkt Petra op haar mobieltje
en roept ‘Kom nou maar terug in bed, gek. Het is pas vijf over vier.’ Als ik op mijn eigen
mobieltje kijk, blijk ik een sms’je te hebben gekregen van Tom met de vraag ‘Hoe gaat het
daar?’. Snel kruip ik weer onder de wol. Ik stuur straks wel een antwoord terug.
Om half zeven geeft mijn mobieltje weer geluid. Deze keer is het wel mijn wekker. En ja
hoor, er is warm water. Gelukkig. We ontbijten met een enorme groep Japanners. Het is neten
kippenhok. Wat een lawaai.
Met de bus worden we naar een paar kilometer verderop gelegen tempelcomplex gebracht. De
unieke Chandela-tempels met het prachtige beeldhouwwerk, waarvan de erotische
afbeeldingen zonder twijfel de beroemdste zijn. Voordat we het complex op gaan, gaan we
eerst met een heel stel op zoek naar een ATM om geld te pinnen. De eerste blijkt alleen voor
de lokale bevolking te zijn en de tweede is opgeblazen tijdens een plofkraak. Gelukkig doet
de derde het wel. Met zijn allen lopen we terug naar het tempelcomplex. Al snel komen de
eerste verkopers op ons af. Bij de ingang zijn (uiteraard) tientallen souvenirwinkeltjes.
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Als we de toegangshekken zijn gepasseerd, komen we in een omgeving van rust en stilte.
Overal duiken kleine en grote tempels op tussen het vele groen. Het geeft een overweldigende
indruk, niettemin straalt het hele complex een serene sfeer uit. We worden opgewacht door
een Indische gids. Hij vindt zich bijzonder goed, heeft overal wel een verhaal bij en probeert
irritant grappig te zijn.
De tempels werden in de periode 950 - 1050 gebouwd. Khajuraho (betekent Dadelpalm in het
Hindi) was destijds de hoofdstad van het Chandellarijk. De oorspronkelijke tachtig tempels
werden door een muur omgeven. Rond de twaalfde eeuw verplaatste het zwaartepunt van het
rijk zich naar de stad Mahoba. Uiteindelijk zou de stad verlaten en vergeten worden. De hele
stad raakte overwoekerd. In de negentiende eeuw werd Khajuraho herontdekt. Doordat de
tempels eeuwenlang verborgen bleven zijn deze nooit vernietigd. Op dit moment verkeren er
tweeëntwintig tempels in een redelijke staat.
Vele vragen over deze tempels zijn nog onbeantwoord: van waar werden de nodige
werklieden, ambachtslui en kunstenaars gehaald, hoe slaagde men er in om in zo'n korte tijd
(+100 jaar) zo’n groot complex van tempels te bouwen en waarom zijn deze tempels op deze
verlaten plek gebouwd?
De Khajuraho-tempels vormen prachtige voorbeelden van Indo-Arische architectuur. De
buitenzijden zijn bezet met ontelbare gebeeldhouwde stenen beelden, die de Indische
levenswijze voorstellen: goden en godinnen, krijgers, musici, echte en mythologische dieren.
Twee elementen vallen vooral op: vrouwenfiguren en seks. Stenen apsara's verschijnen op
alle tempels. Zij dagen uit, poseren als (historische) pin-ups alsof ze voor een camera staan.
Ze staan alleen of zijn opgenomen in de zogenoemde maithuna's en mithuna's, de erotische
beeldengroepen die de Victoriaanse archeologen danig shockeerden.
Het waarom van deze erotische uitbeeldingen is nog altijd een speculatie. Niemand weet het
exact. De meeste geleerden zijn het er nu over eens, dat de gebeeldhouwde figuren een
metafoor zijn voor een opwaartse beleving (hoger doel) van de menselijke ziel. De
beeldengroepen bevinden zich steeds op drie niveaus: de afbeeldingen aan de basis zijn
meestal ruw en stellen meestal orgiën van dronkaards voor. Met andere woorden het laagste
niveau van het menselijk gedrag. In het middelste niveau worden scènes uit het dagelijkse
leven voorgesteld. Een meisje trekt een doorn uit haar voet, een andere spoelt haar haar.
Prachtige gedetailleerd. Hogerop bevinden zich de erotische figurengroepen. Slechts tien
procent is seksueel van aard. Hier onderscheidt men weer twee niveaus: een eerste, de
maithuna figuren, geven alle mogelijke (en veel onmogelijke) uitbundige ‘standjes’ weer. De
tweede groep (het hoogste niveau) zijn de mithuna figuren, waarbij koppels in meer ingetogen
omhelzingen, of elkaar liefdevol in de ogen kijkend voorgesteld worden. Deze laatste stellen
de complete versmelting van twee geesten voor, de spirituele versmelting van twee zielen.
De tempels staan sinds 1986 op de werelderfgoedlijst van UNESCO. De meest bekende
tempels zijn: de Kandariya Mahadevatempel, de Lakshmanatempel en de Devi
Jagadambitempel. Nadat India in 1947 onafhankelijk was geworden bestond het plan om de
tempels vol te storten met beton om op die manier de erotische taferelen te verbergen. Dat
hebben ze gelukkig niet gedaan. Echt nodig is het eigenlijk ook niet, want er is niemand
binnen de groep die er echt warm van wordt. Laat staan opgewonden.
De gazons en plantenperken rond de tempels worden perfect onderhouden. Overal zijn
sproeiers aangebracht. Na een paar tempels te hebben bekeken zwermt de groep uit over het
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complex. Al snel hebben we een jonge zwerfhond bij ons. Gelukkig heb ik nog een paar
muffins van het ontbijt van vanmorgen. Ik geef hem er eentje. Gevolg is wel dat we hem niet
meer kwijt raken.
Terwijl alle anderen genieten van de zon op een bankje aan de voet van een van de tempels ga
ik nog even langs bij de man van de beveiliging. In gebrekkig Engels vertelt hij mij over het
Hindi. Dat dit de officiële taal van India is en dat het in een groot deel van het noorden van
het land wordt gesproken. Met behulp van de krant laat hij zien dat deze taal zuiver fonetisch
wordt geschreven in het Devanâgarî. Ook laat hij zien hoe de letterverbindingen in een woord
zijn. Ik krijg van hem een speciale folder over het tempelcomplex. Als de groep voorbij komt
nemen we afscheid met een ferme handdruk.
Buiten het hek staan ze ons al weer op te wachten. Ze trekken alles uit de kast om maar iets te
kunnen verkopen. Naarmate we dichter bij de bus komen, zakt de prijs. Op een gegeven
ogenblik beginnen ze zelfs aan je te trekken en duwen. Dat moeten ze nou net niet doen. Het
zijn er zoveel dat we zelfs moeite hebben om de bus in te komen.
Het is maar een klein stukje rijden naar het volgende tempelcomplex. Deze oostelijke
tempelgroep is opgetrokken uit marmer en behoort toe aan de Jaïns, een afgescheide Hindoe
sekte van vegetariërs.
Het jaïnisme, dat traditioneel als jain dharma bekend staat, is een oude Indiase religie die
sinds vroege tijden als onafhankelijk geloof en filosofie geldt. Het belangrijkste geschrift is de
Tattvartha Sutra. Jaïnisme is van begin af belangrijk geweest voor de Indiase cultuur en had
invloed op de Indiase filosofie, kunst, architectuur, wetenschappen en politiek en heeft ook
bijgedragen tot het geweldloze Indiase onafhankelijkheidstreven van Mahatma Gandhi.
Met ongeveer acht tot tien miljoen aanhangers, is het jaïnisme één van de kleinste belangrijke
wereldreligies. Er zijn ongeveer zesduizend jaïnische nonnen en vijfentwintighonderd
jaïnische monniken. De grootste aanhang woont in het Indiase gebied Punjab. In India hebben
de volgelingen van het jaïnisme de familienaam Jain. Als iemand van buiten de
geloofsgemeenschap toetreedt, verandert hij zijn familienaam in Jain. Jaïnisten zullen er alles
aan doen om hun kinderen met geloofsgenoten te laten trouwen.
Het jaïnisme leert dat elk levend wezen een individuele en eeuwige ziel is die van zijn eigen
acties de oorzaak is. De Jaïns hebben respect voor alle levende wezens. Zo zijn er aanhangers
die de weg waarop ze lopen met een bezem van tevoren schoon vegen om de kans dat ze een
dier vertrappen te minimaliseren. Bijna alle aanhangers hebben zich toegelegd op de handel
en velen zijn succesrijke zakenlui geworden.
Als deel van haar houding tegen geweld, gaat het jaïnisme verder dan vegetarisme. In die zin
dat het jaïnistisch dieet ook de meeste wortelgroenten uitsluit . Omdat je hiermede belemmert
dat de plant verder groeit. Jaïnisten eten, drinken en reizen niet na zonsondergang. Het is
daarom voor een Jaïn erg moeilijk om te reizen en daarbij de zeer ingewikkelde
voedingswetten na te leven.
Wanneer Svetambara Jaïns rituelen verrichten, dragen ze doeken, muhapatti, over hun mond
en neus om te voorkomen dat er speeksel op teksten of heilige afbeeldingen valt. Vaak wordt
gezegd dat ze dit ook doen omdat ze willen voorkomen insecten in te ademen.
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Het heiligste Jaïnsymbool is de rechtswijzende swastika. Jaïngelovigen hebben de gewoonte
van losse rijstkorrels swastika symbolen te maken rond het altaar van hun tempel.
Linkswijzende swastika's worden in de Jaïnreligie niet gebruikt. Het swastikasymbool is sinds
3000 voor Christus in India in gebruik.
Ook hier komen de verkopers niet het terrein van de tempels op. Binnen de hekken moeten
wij onze schoenen en sokken uit. Binnen de tempel hangen grote foto’s van naakte mannen.
In nissen staan grote witte en zwarte marmeren beelden. Drie vrouwen zitten bij een altaar te
bidden. Op een schaal verplaatsen ze zaden volgens een vast patroon. De andere tempels staan
er vervallen bij. Jolanda koopt voor driehonderd rupees twee koperen Gandhi-beeldjes.
Terug in ons hotel halen Petra en Jolanda in het restaurant twaalf sneetjes brood. Ze moeten er
304 rupees voor betalen. Hevig verontwaardigd over de prijs komen ze terug op onze kamer.
We hebben nog een paar blikjes vis en leverpaté en met een beker cup-a-soup en/of thee
genieten we van een heerlijke lunch.
Om kwart over twee gaan we met een aantal naar het Panna National Park. Samen met Henk
en Anita zit ik in een van de drie open Toyota ‘jeeps’. Het is ongeveer een half uurtje rijden
naar de ingang van het Indiase tijgerreservaat waar de zeldzame Bengaalse tijger nog te
vinden zouden zijn. Helaas zijn er al geruime tijd geen tijgers meer gezien. Na een intensieve
zoektocht bleken alle tijgers verdwenen. Een Indiase minister merkt nog enigszins positief op
dat de tijgers misschien naar elders zijn vertrokken. Waarschijnlijker is dat stropers alle tijgers
hebben gedood.
Voordat het grote hek open gaat en we het park inrijden, stapt er in elke ‘jeep’ een parkranger.
Het park biedt een groot scala aan landschappen. Dichte bossen, open weiden, plateaus,
rivieren en kloven met watervallen. In dit gebied verblijven verschillende hertensoorten, zoals
de chinkara en sambar. Verder leven er verschillende soorten (roof)vogels, antilopen,
mangoesten, jakhalzen, krokodillen en heel veel verschillende soorten apen.
Al snel zijn we de anderen kwijt en rijden we alleen door de prachtige natuur. De chauffeur en
de parkranger weten precies waar het wild zich bevindt. Soms kunnen we de dieren tot op een
paar meter naderen. Af en toe zien we de anderen in de verte rijden. We kijken onze ogen uit.
De jungle is hier droog en al snel zien wij grijs van het stof. Bij de rivier stappen we even uit
om te kijken of er ook krokodillen zijn. Er ligt er eentje. Op ruime afstand op een rots in de
rivier. Na twee uur treffen we elkaar weer bij de ingang van het park en rijden w achter elkaar
aan terug naar het hotel. Het begint al donker te worden als we er aankomen.
Petra en Jolanda zijn ook al terug in het hotel. Zij hebben allebei een relaxmiddag gehad. Vlak
nadat wij waren vertrokken zijn zij opgehaald en naar het Kairali Resort gebracht. Hier
hebben ze een Ayurveda massage gehad. De masseuse van Petra kwam uit Cochin en sprak
een klein beetje Engels. Samen hebben ze het uitgebreid over de Zuid Indiase stad, de Chinese
vissersnetten en de boottaxi’s gehad. Na afloop is ze van al dat gewrijf, geschommel en
gefriemel zo draaierig als de pest. De rest van de middag heeft ze heerlijk geslapen.
Om kwart voor zeven lopen we met de hele groep naar Hotel Chandela. Het is inmiddels
donker. Er is hier geen straatverlichting en het verkeer raast ons (on)verlicht voorbij. Voor het
gemak hebben een paar van ons een zaklamp meegenomen. Zo zien ze je tenminste nog lopen
en val je niet onverwacht in een put of ander gat in de weg. Je kunt hier tenslotte van alles
verwachten. Alles gaat goed en we komen zonder kleerscheuren bij het hotel aan.
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Het hotel is onderdeel van het grote Taj-concern. Via de enorme lobby lopen we naar het
restaurant. De tafels en het buffet staan al voor ons klaar. Petra begint de buffetten een beetje
zat te worden. Ze neemt alleen maar soep met rijst. Halverwege de avond is er een invasie van
Taiwanezen. Ze plunderen onmiddellijk het buffet. Daarnaast hebben ze ook nog zelf
pannetjes met eten meegenomen. De komen op een tafel midden in de zaal te staan. Een
aantal vrouwen begint met het uitdelen van eten. Iedereen krijgt wat. Dat is wel heel apart.
Als wij ontdekken dat er ook nog eentje jarig is, zingen we even ‘Happy Birthday’ voor hem.
Petra krijgt een fles witte wijn die we onmiddellijk met z’n allen soldaat maken. Om 20.30
uur rekenen we af en lopen we terug naar ons hotel.
Morgen wordt het voor de meesten van ons een lange zware busdag naar Varanasi. Jolanda,
Henk, Rob, Anneke, Petra en ik gaan met het vliegtuig. We kunnen onze koffers bij Jan en Els
afgeven. Zij nemen ze dan morgen mee met de bus. Zo kunnen wij lekker zonder bagage
reizen.

zondag, 31 JANUARI 2010
Om kwart over acht schrikken we wakker. We doen heerlijk rustig aan. Rond half tien gaan
we aan het ontbijt. Henk, Jolanda, Rob en Anneke zitten er al. Petra eet een broodje met jam
en vertrekt weer naar de kamer om te gaan liggen. Ze heeft er nog steeds last van dat de
wereld een beetje heen en weer gaat.
De anderen van ons reisgezelschap zijn vanmorgen om half zes gewekt en om zeven uur
vertrokken. Voor de lunch heeft Marieke lunchpakketten geregeld. Onderweg is er geen
gelegenheid waar ze kunnen eten of toiletteren. Alles gebeurt vandaag in de vrije natuur. Dat
wordt dus picknicken.
Wij brengen onze vrije ochtend door aan de rand van het zwembad. Om twaalf uur worden we
met een airconditioned busje opgehaald en naar het vliegveld gebracht. Het is een prachtig
luxe busje. Jammer dat de hele reis nog geen vijf minuten duurt. Petra geeft de man het geld
dat ze van Marieke uit de fooienpot heeft gekregen. Binnen regelt Jolanda voor iedereen de
tickets. Al onze handbagage moet we voorzien van een speciaal label. Het is een genot om
zonder koffers te reizen. Terwijl we in de vertrekhal zitten te wachten komt die Nederlandse
binnen waarmee ik in Jaipur zo’n ruzie heb gehad. Ze is er nog steeds niet overheen en kijkt
mij nijdig aan. Met een grote smile op mijn gezicht zwaai ik vriendelijk in haar richting.
Om 12.55 uur worden alle passagiers voor vlucht 9W 0724 verzocht naar de Security te
komen. Opstellen in rijen van twee. Niet dat dat wat uitmaakt want bij de ingang van de
volgende ruimte bepaalt een militair wie er naar binnen mag. De man staat rustig op zijn
gemak alle boardingpassen en paspoorten te bekijken. Door de manier waarop dit gebeurt
vraag ik mij af of hij wel weet wat hij controleert. Maar dat maakt niet uit. Zijn belangrijkste
taak is iedereen één voor één binnen laten voor de (handbagage)controle.
Binnen moeten de heren links en de dames rechts door een detectiepoortje. Onze schoenen,
alle losse spullen die we bij ons dragen en de handbagage moeten door de scanner. Met een
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handscanner worden we na het poortje nogmaals gecontroleerd. Dan krijg je een stempel op je
boardingpas. Vervolgens moet je je spullen weer ophalen. Als je geluk hebt krijg je je
handbagage -ook voorzien van een stempel op het label- gelijk mee. De meeste passagiers
moeten echter hun handbagage open maken en alles uitpakken. Zo komt er nog van alles
tevoorschijn. Er wordt nog van alles ingenomen. Flesjes water, limonade, aanstekers, touw,
mesjes, scharen, kammen, pennen. Alle ingenomen spullen worden keurig opgeschreven in
een groot boek. Henk raakt op deze manier zijn tweede aansteker kwijt. Er zijn passagiers bij
die echt boos worden. Onbegrijpelijk want iedereen weet wat er wel en niet meegenomen mag
worden. Het is zeer vermakelijk dit allemaal van een afstandje te aanschouwen.
Buiten vertrekt een Kingfisher-toestel. Deze vliegtuigmaatschappij is de Indiase versie van
Ryan Air. Rond kwart over twee landt ons vliegtuig. Gelijk gaan ze buiten allemaal tafeltjes
neerzetten. De deur naar het platform gaat open en één voor één mogen we naar buiten.
Voordat je naar buiten mag controleert een medewerker van Jet Airways of er een stempel op
je boardingpas en bagagelabel staat. En ja hoor, vier meter verderop bij de tafeltjes moet alle
handbagage weer open. Na deze controle mogen we doorlopen naar de Boeing 737-800.
Van een stewardess krijg ik te horen dat het vliegtuig te laat uit Mumbai is vertrokken. In
Delhi hebben ze nog wel wat tijd kunnen winnen, maar dat ze hier toch helaas te laat
aankwamen. Zodra iedereen in het vliegtuig zit, gaan de deuren dicht en rijden we naar de
startbaan. Gas geven en wegwezen. We vliegen recht over ons hotel en zwenken dan af naar
het oosten. Als we op hoogte zijn krijgen we een vegetarische sandwich met een flesje
citroenwater dat naar zeewater smaakt. Na een half uur wordt de daling al weer ingezet. Om
precies drie uur landen we met een harde knal op de 2.206 meter lange landingsbaan van Lal
Bahadur Shastr/Varanasi Airport. VNS voor de kenners . Terwijl we naar de terminal taxiën,
klappen alle Indiërs. Blij dat ze weer vaste grond onder de voeten hebben. We zijn weer terug
in Uttar Pradesh.
Met de trap verlaten we het vliegtuig en lopen we naar de aankomsthal. De luchthaven ligt
eenentachtig meter boven zeeniveau. Daar merk je helemaal niks van. Wat je wel merkt, is dat
het hier achtentwintig graden is. Voordat we het luchthavengebouw verlaten, bezoeken Henk,
Anneke en Petra nog even het toilet. Buiten staat mister Washim ons al op te wachten. Met
een airconditioned busje, chauffeur en bijrijder. Hoe houden we iedereen aan het werk? Het is
ongeveer twintig kilometer rijden naar ons hotel in Varanasi. De chauffeur rijdt als een gek.
Hij wil iedereen die voor hem rijdt voorbij. Soms kan het helemaal niet omdat het verkeer
helemaal vast. Wat een mafkees. Hier zie ik voor het eerst een voetganger -die we bijna
platrijden- vloeken, schelden en tieren op een medeweggebruiker.
Als we om vier uur in het hotel worden afgezet, staat de receptionist van het hotel bij de
ingang al klaar met onze kamersleutels. We gaan gelijk door naar boven. Op kamer 608 valt
Petra direct als een blok in slaap. Ik kijk op de televisie naar de wedstrijd Feijenoord - AJAX
vanuit -zoals de commentator zei- de Taj Mahal van Rotterdam. Met regelmaat staat er een
Indiër voor de deur die niet meer weet wat zijn kamernummer is. Op een gegeven moment
laten we hem maar kloppen.
Na een uurtje lopen we heel even naar het winkelcentrum even verderop in de straat. Zodra
we het Ideal Tower Hotel uit komen worden we belaagd door riksjarijders en taxichauffeurs
en regent het aanbiedingen om ons te vervoeren. Ze vinden het maar gek dat we de
tweehonderd meter naar de shopping mall gaan lopen. Er zijn erbij die gewoon het hele stuk
mee fietsen. Bij de ingang van het winkelcentrum worden we gefouilleerd. Zelfs onze tassen
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moeten open. Het centrum bestaat voor tachtig procent uit westerse kleding- en
schoenenwinkels. Verder is er een PizzaHut, die volgens Marieke qua eten niet te vertrouwen
is en een McDonald’s. Bij de McDonald’s genieten we van een grote portie French fries.
Terug in het hotel komen we mister Washim weer tegen. Hij vertelt dat de bus met onze
koffers eraan komt. We hadden ze nog niet gemist. Het is tegen zevenen als de bus voor het
hotel parkeert. Ze hebben een heel stuk omgereden omdat de chauffeur zo eigenwijs was om
ergens af te slaan. Dat scheelde toch even anderhalf uur.
Als ik om half acht de deur van onze kamer achter mij dicht trek, horen we een harde knal
Toch maar even kijken. Als ik de deur weer open doe, blijkt de lamp in de hal van het plafond
te zijn gestort. Gelukkig hebben we op de verdieping een jongen die alles regelt. Hij zorgt
ervoor dat de lamp weer wordt opgehangen.
Bij de bar op de tussenverdieping is een groot feest aan de gang. Waarbij zeker vijf of zes
zwaarbewapende militairen rondlopen voorzien van kogelvrije vesten en kalashnikovs. Petra
vindt het maar niks.
In het restaurant zitten de meesten al aan tafel. Jan Franse en Mariet zijn ziek. zij zijn ziek. Ik
eet niks. Ik zit nog vol van die frietjes. Petra eet soep met rijst. Het smaakt naar
behangplaksel. Tijdens het eten komt er een groep Boeddhistische monniken binnen. Ze
dragen allemaal een donkerrood gewaad en een dikke wollen muts. Het enige wat ze eten zijn
de toetjes. Bij het afrekenen hoef ik alleen maar de drankjes af te rekenen. Om negen uur
zoekt iedereen zijn of haar bed op.

maandag, 1 februari 2010
Om half zeven worden we gewekt door een wake-up call. Het gaat gelukkig iets beter met
Petra. Ze heeft goed geslapen. De douchekranen draaien hier –in tegenstelling tot in
Khajuraho- gelukkig weer de juiste kant op. Bij het ontbijt lukt het Petra twee toast met jam
naar binnen te werken. Maar op een gegeven moment gaat het toch bijna weer verkeerd. Als
we kwart over acht in de lobby verzamelen krijgt ze van Ad de McWell Pudina-tabletten die
hij van Marieke heeft gekregen. Het is een Ayurveda-product om de maag tot rust te brengen.
Ze werkt er direct twee naar binnen. Binnen een kwartier gaat het al beter.
Met de bus worden we naar Sarnath, een wijk van Varanasi gebracht. Het ligt ten noordoosten
van de binnenstad en is één van de vier belangrijkste pelgrimsplaatsen in het boeddhisme. De
andere drie zijn Bodhgaya, Lumbini en Kushinagar.
De weg ernaar toe is fantastisch. We komen in een enorme verkeersopstopping terecht.
Midden in de weg hebben ze een enorm gat gegraven. Het gevolg is chaos. Maar dan ook echt
chaos. Alles beweegt door elkaar. Zodra er ook maar een klein gaatje ontstaat, wordt het
onmiddellijk opgevuld. En maar toeteren. Dit is India!
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Sarnath (vroeger ook Migadaya, Isipatana of Rishipattana) bevindt zich op de plaats van het
vroegere hertenpark waar Gautama Boeddha voor het eerst de Dharma aan anderen
onderwees, en waar de Sangha (de boeddhistische gemeenschap van monniken) ontstond.
Migadaya betekent hertenpark. Isipatana (of Rishipattana) betekent plek waar heiligen op
aarde komen. De oorsprong van de naam Isipatana is een legende waarbij zieners/profeten
hun psychische krachten gebruikten om door de lucht naar de Himalayas te reizen. Dit is de
plaats waar zij opstegen en bij terugkomst ook weer landden.
Sarnath komt van de naam Saranganath, wat heerser van de herten betekent. Het verwijst naar
een oud boeddhistisch verhaal waarin de bodhisatta een hert is en zijn leven opoffert aan de
koning, als deze belooft de hinde, die hij gevangen had en van plan was te slachten, te laten
gaan. De koning was zo onder de indruk van de hertenkoning dat hij het hertenpark liet
aanleggen.
In latere eeuwen werd Sarnath een belangrijk boeddhistisch centrum, ondersteund door de
bevolking van het nabijgelegen Benares. Het was ook een centrum voor boeddhistische kunst,
vooral in de vierde tot de zesde eeuw na Christus. De Gupta periode. Toen de Chinese monnik
Hsuan Tsang in de zevende eeuw na Christus Sarnath bezocht, waren er dertig kloosters en
zo'n drieduizend monniken. Sarnath was in latere eeuwen ook het voornaamste centrum van
de Sammitiya school van het boeddhisme. Aan het einde van de twaalfde eeuw na Christus
werd Sarnath overvallen en geplunderd door Moslimveroveraars. Hierna waren er bijna geen
boeddhistische activiteiten tot aan de twintigste eeuw.
Tegenwoordig is Sarnath, na Bodhgaya, de tweede drukst bezochte boeddhistische
pelgrimsplaats in India.
Bij de stupa stappen we uit en lopen naar de plek waar de Bodhi Tree staat. Het is een scheut
van de Maha Bodhi Tree uit Anuradhapura op Sri Lanka waar Boeddha onder zat toen hij
‘verlicht’ werd. Rond de heilige boom staan enorme stenen tafels met ingehakte teksten. De
verhoging rond de boom mag je alleen met blote voeten betreden. Ook staat er een groot beeld
van Boeddha met zijn vijf eerste volgelingen. Natuurlijk hangen er rond de stupa duizenden
witte, rode, gele, blauwe en groene gebedsvlaggen.
Bij de ingang van de stupa zit een jonge monnik op een krukje. Naast hem staat een emmer
met warm water. Terwijl ik met hem sta te praten, komt er een andere monnik hem de
tempelafwas van gisteren brengen. Twee jutezakken vol koperen schaaltjes. Hij gooit de
honderden schaaltjes voor de jonge monnik op de grond. Even later komt hij erbij zitten om
mee te helpen.
Met de groep lopen we naar de volgende tempel. De binnenmuren zijn prachtig beschilderd
met het levensverhaal van Boeddha. Op de grond ligt een monnik te bidden voor een groot
beeld.
De negenendertig meter hoge Dhamekh Stupa mogen we niet in. Binnen wordt een
hoeveelheid van de as van Boeddha bewaard. Van achter een hoog hek mogen we op ruime
afstand een foto maken van de bakstenen kolos.
De bus brengt ons naar het tweehonderd meter verderop gelegen Sarnath Archaeological
Museum. Omdat er niets mee naar binnen mag worden genomen laten we al onze spullen in
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de bus. Het is een klein museum, vol antieke Indiase kunstwerken. Een van de topstukken is
de bovenkant van de gebroken pilaar van Asoka. Het onderste deel staat nog op zijn originele
plaats. Het 'hoofd' of de 'top' van de pilaar, in de vorm van een leeuw, is onbeschadigd
gebleven en staat in de hal van het museum. Deze leeuwenkolom van Ashoka is nu het
nationaal symbool van India. De linkervleugel van het museum staat vol met een fraaie
collectie zeer oude boeddhistische beelden. De rechtervleugel huisvest de hindoeïstische
beelden. Jammer dat je hier niet mag fotograferen.
Buiten het hek kopen we nog een paar souvenirs bij de verschillende kraampjes die er staan.
Aan de overkant van de straat staat de bus weer op ons te wachten. We moeten dezelfde weg
terug. Heerlijk, want zo komen we misschien wel weer in die enorme verkeerschaos terecht.
En ja hoor, we komen er middenin. Het kan niet, maar het lijkt wel of het een nog grotere
puinhoop is dan op de heenweg. Er is zoveel te zien en te horen. Verrassend om te zien
hoeveel mensen er bijvoorbeeld in een taxi passen. Ik zie er eentje die zo vol is dat de
chauffeur half bij iemand op schoot zit. De bus haalt af en toe vreemde capriolen uit om
steeds wat centimeters grond te winnen. Na ongeveer een half uur komen we toch voorbij de
wegwerkzaamheden en laten we de chaos achter ons.
Vlak bij het hotel bezoeken we een kleine zijdeweverij. Tussen de weefgetouwen krijgen we
uitleg. Petra heeft al snel een van de wevers omgekocht en wordt voorzien van verschillende
klosjes prachtige zijde. Op de bovenverdieping krijgen we -onder het genot van een drankjeeen verkoopdemonstratie. Als we het zat zijn, vertrekken we en lopen terug naar het hotel.
Onderweg kopen we bij een kleine minimarkt onze lunch voor overmorgen. Een paar pakken
vruchtensap, paar pakjes crackers, koekjes en wat chocolade.
Als we terug zijn op onze kamer en het raam open doen horen we allemaal huilende mensen.
Pal onder ons raam zien we op het erf van het kleine huisje naast ons hotel zeker dertig
huilende vrouwen zitten. Allemaal rondom een oude vrouw die op een bed ligt.
Waarschijnlijk is er net iemand overleden.
Om kwart over drie melden we ons weer bij de receptie voor de volgende excursie. Met de
bus worden we naar het centrum van Varanasi gebracht. Althans zo dichtbij mogelijk. Van de
gids krijgen we allemaal een gele Indiase sjaal. In de bus springen op een gegeven moment
Marieke en de gids op en beginnen keihard tegen ruit van de chauffeurscabine te slaan. De
chauffeur had af moeten slaan. Binnen het Indiase verkeer kan alles, behalve …
achteruitrijden. Daar is gewoon geen ruimte voor. Een drukke rotonde en een kwartier later
zijn we weer terug op de plek waar we uit kunnen stappen. Even verderop staat op een stukje
braakliggend terrein een dolgedraaide olifant vastgeketend aan een blok beton.
Met fietsriksja’s worden we naar de Ganges gebracht. De bakjes van de riksja’s zijn zo klein
dat Petra en ik er samen echt niet in kunnen. Gelukkig is er een reserve riksjarijder. Zo hebben
Petra en ik allebei een eigen vervoermiddel. Van Marieke krijgen we weer het bekende
papiertje met een nummer. Zodra we de weg oprijden worden we opgeslokt door dé 'heilige
stad' van India: Varanasi.
Varanasi is een grote en drukke stad waar ruim één miljoen mensen wonen. De naam komt
van twee rivieren, de Varuna in het noorden en de Assi in het zuiden. Varanasi is al meer dan
tweeduizend jaar het centrum van de hindoecultuur en -religie en één van de zeven heilige
plaatsen in India. Varanasi was vroeger ook bekend onder de naam Kashi of Benares. Voor de
vrome Hindoes heeft Varanasi altijd een bijzondere plaats ingenomen. Het fungeert als
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pelgrimsoord en wie er sterft, zou direct op kunnen stijgen naar de hemel. Varanasi is tevens
het centrum van een van de meest achtergebleven streken van India. Het is een overbevolkt en
overwegend agrarisch gebied dat zich sinds de onafhankelijkheid van India (in 1948) nog
nauwelijks heeft ontwikkeld.
De oude stad van Varanasi ligt aan de westoever van de Ganges. De riksjarijders brengen ons
zo dicht mogelijk bij de heilige rivier. Iedereen draagt duidelijk zichtbaar de gele sjaal. Ik heb
hem als een soort tulband om mijn hoofd gebonden. Op een gegeven moment worden we met
veel kabaal ingehaald door een bestelbusje. Afgeladen met mannen. Boven op het dak ligt een
bamboeladder met daarop -bedekt met felgekleurde kleden- een overledene. Het is niet te zien
hoe stevig alles op dat dak is vastgebonden. Ook zij zijn onderweg naar de Ganges.
Naarmate we dichter bij de rivier komen wordt het drukker. Bij Dasaswamedh Ghat laten wij
de fietsriksja’s achter en lopen het laatste stukje naar de rivier. De weg ligt vol met bedelaars
en sadhu’s. Het verhaal gaat dat bij de geboorte van deze bevolkingsgroepen eerst de hand
tevoorschijn komt. In de kleine winkeltjes verkopen ze -net als in Lourdes- doorzichtige
plastic jerrycans om het heilige rivierwater mee naar huis te nemen.
En dan staan we oog in oog met de magische Ganges. Het is net de Lek bij Vianen. Misschien
iets breder en zonder kribben. Via stenen treden, de ghats, kom je beneden bij de rivier. Hier
dompelen de pelgrims zich onder in de rivier, om zich zodoende van alle zonden schoon te
wassen.
In totaal zijn er in Varanasi vierentachtig ghats. Overal is bedrijvigheid. Er is van alles te zien.
Een jonge vrouw die zo discreet mogelijk probeert een bad te nemen in haar sari, drie jonge
mannen die zich in moeilijk yogahoudingen proberen te vouwen, handmasseurs die je een
hand willen geven om je daarna zo snel mogelijk geld te vragen voor bewezen diensten,
Brahmanen die je proberen zegeningen te verkopen of de altijd aanwezige bedelaars die je
willen overtuigen dat een donatie goed is voor je karma.
Met de gids lopen we richting een van de twee 'burning ghats', waar lichamen gecremeerd
worden. Via een doolhof van kronkelende, smerige, kleine steegjes en straatjes zwerven we
door Varanasi. Het is hier zo smal dat je amper kunt passeren. En toch proberen ze er nog met
een fiets of een brommer doorheen te komen. Overal zijn winkeltjes. Sommige maar een paar
vierkante meter groot. Ook in de nauwe steegjes lopen de koeien en is het af en toe lastig ze
daar te passeren. En natuurlijk liggen overal koeienvlaaien. Om daar niet in te stappen moet je
soms atletische toeren uithalen. Sommigen van ons vinden dat het hier en daar verschrikkelijk
stinkt. Ik vind het wel meevallen. Een keer lukt het mij niet een grote koeienvlaai te ontwijken
en krult de holy shit zich om mijn rechter bergschoen. Gelukkig heeft Marieke vanmorgen
geadviseerd goede dichte schoenen aan te trekken.
Ook hier hangen -net als in Delhi- overal losse elektriciteitsdraden tussen de huizen.
Levensgevaarlijk. Regelmatig komen we de dood tegen. Groepjes zingende mannen die
onderweg zijn met een lijk naar Manikarnika Ghat. De lichamen worden op bamboe ladders
gedragen en zijn bedekt met een kleden waarvan de kleur verraadt of het gaat om een man of
vrouw, of die jong of oud was en getrouwd of niet. Het is de droom van elke hindoe om hier,
aan de Ganges, gecremeerd te worden. Families sparen hun hele leven om het vuur en
brandhout te kunnen kopen. Je mag niet zomaar je eigen hout meenemen; het mag alleen het
hout zijn van de handelaar aan de ghat. En die heeft zijn prijzen aangepast aan het feit dat hij
het monopolie heeft.
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Het wordt duidelijk zichtbaar als we in de buurt van Manikarnika Ghat komen. Bergen hout
staan opgestapeld wat per kilo verhandeld wordt. Met enorme weegschalen wordt het precieze
gewicht van elke boomstam bepaald. Dag en nacht branden hier zo’n twintig brandstapels.
Eén kilo hout kost ongeveer vijftien rupees. Voor een verbranding is tussen de twee- en
driehonderd kilo hout nodig, dus reken maar uit! Dit is voor de meeste Indiërs echt een enorm
bedrag!
Manikarnika Ghat is de oudste en heiligste crematieplek van Varanasi. Het is de wens van
elke Hindoe om hier te worden gecremeerd. Per dag zijn hier ongeveer tweehonderd
crematies.
De gids brengt ons naar de boot waarmee we de Ganges op gaan om vanaf het water de
crematies te bekijken. We varen voorbij een prachtig versierde tempel onder aan de ghats. Het
gebouwtje is omringd door water en compleet verzakt. Eromheen drijven fleurige
bloemenkransen van feloranje en witte bloemen. Grijze rookpluimen hangen als nevel boven
het water. Voorzichtig varen we voorbij in onze boot. Voor de crematieplaats blijven we
dobberen. Hiervandaan hebben we zicht op de gebeurtenissen aan de waterkant zonder dat we
crematies storen. Men schijnt de aanwezigheid van toeristen niet als hinderlijk te ervaren.
Toch geeft onze gids aan dat er vanaf een bepaald punt niet meer mag worden gefotografeerd.
Terecht, want wie wil er een heerlijk inzoomshot van een brandend lijk? Het hoort bij India en
het gebeurt vlak vóór je gewoon op straat, zichtbaar voor iedere voorbijganger, maar wij
mogen nooit onze integriteit verliezen en moeten de heersende cultuur te allen tijde
eerbiedigen. Als je al wilt meegenieten van de cultuur doet dat dan respectvol en op de
achtergrond.
Het is behoorlijk druk qua bootverkeer. Zelfs een bootje gevuld met boeddhistische monniken
in donkerrode gewaden komt eens kijken hoe de concurrent zich van zijn doden ontdoet. Voor
de crematieplaats ligt op boten en in loodsjes het hout hoog opgestapeld. Er zijn een stuk of
zeven crematies in volle gang. Een aantal mannen zit in hurkzit rondom het in witte doeken
gewikkelde lichaam.
Alvorens de crematie begint worden de lichamen gewassen in de Ganges, waarna ze enige tijd
te drogen worden gelegd op de trappen. Manikarnika ghat kent geen `zelfbediening`. Het
lichaam wordt naar een zogenaamde chandal gebracht die de crematie verder uitvoert. De
chandals, ook wel untouchables genoemd (`onaanraakbaren` vanwege hun onreine beroep),
zijn afkomstig uit de laagste sociale klasse.
De chandal maakt een houten bed waarop het lichaam wordt gelegd. De oudste zoon, met
kaalgeschoren hoofd en in het wit gekleed, ontsteekt de brandstapel. Daarvoor koopt hij
enkele kolen uit het traditionele vuur dat al meer dan vijfduizend jaar onafgebroken brandt in
Varanasi. De kolen worden op een bos stro gelegd. Door de bos stro zachtjes heen en weer te
bewegen vat deze vlam. Met deze fakkel in de hand loopt de oudste zoon rond de brandstapel.
Vervolgens steekt hij de brandstapel aan. Sommige delen van het menselijk lichaam
verbranden moeilijk. Bij een man is dat de borstkas, bij een vrouw zijn het de heupen.
Na afloop van de crematie wordt met een kleien pot vijf maal achter elkaar water uit de
Ganges gehaald. Vier keer wordt het water weggegooid, de vijfde keer gooit de oudste zoon
het water op de smeulende restanten. Vervolgens gooit hij de as van de overledene in de
rivier. Het eventueel aanwezige goud wordt uit de as verzameld en op de markt verkocht. De

44

opbrengst gaat naar de eigenaar van Manikarnika Ghat die om die reden ook wel de tweede
Maharadja van Varanasi wordt genoemd. Vervolgens gaat de gehele familie naar een andere
ghat toe om zich te wassen. Dan gaat men naar huis.
Vrouwelijke familie slaat het geheel achter de houten hekjes gade. Zij mogen niet te dicht bij
het lijk komen. Ze zijn te emotioneel. Huilen is uit den boze en dit zou de opgang naar het
Nirwana kunnen verstoren. Een andere reden waarom vrouwen niet bij crematies mogen zijn
is het feit dat in vroeger tijden het niet ongebruikelijk was dat de vrouw van de overledene
zelfmoord pleegde door in het vuur te springen, de zogenaamde ‘sati’.
Het is toch even wennen aan dit spektakel. Aan de ene kant de brandende, menselijke
lichamen zo open en bloot op een paar meter van ons vandaan. Aan de andere kant het
geweldige besef dat de dood hier daadwerkelijk onderdeel is van het leven. Wij in het Westen
staan de lichamen van onze geliefden direct na overlijden af aan vreemdelingen die hen
wassen en verzorgen, opbaren, begraven of cremeren. Alles wordt afgeschermd en
weggestopt. Hier in India is dat juist het tegenovergestelde. Hier heerst geen taboe op het
onvermijdelijke sterven, de niemand sparende dood. Hier is men een levenlang bezig met de
opgang naar het hiernamaals, het einde van een mensenleven op aarde. Het komt ook niet
luguber over. Dit is echt India voor gevorderden! Varanasi de stad van leven en dood.
Omdat veel mensen niet genoeg geld hebben om voldoende hout te kunnen betalen dat nodig
is om goed gecremeerd te worden, gaan er nogal veel onvolledig verbrande lichamen de
Ganges in. Mensen die aan de pokken overleden zijn, of die stierven als gevolg van een
slangen- of koeienbeet worden rein geacht, en hoeven niet gecremeerd te worden. De
lichamen van die mensen gaan linéa recta de Ganges in. Hetzelfde geldt voor doodgeboren
kinderen en voor de sadhu's die die afstand hebben gedaan van alles dat materieel is. Toch een
rare gedachte, zeker als je langs zo'n crematieplaats vaart en vreemde pakketjes rond ziet
drijven.
Het is inmiddels donker geworden als we wegvaren bij Manikarnika Ghat. Van de dochter
van de schipper krijgen we allemaal een kaarsje, een klompje vet met lontje op een stukje
papier, met bloemetjes om overboord te zetten. Langzaam drijven ze bij ons vandaan. Omdat
wij niet de enige toeristen zijn die lichtjes overboord zetten, ontstaat er een sprankelende
achtergrond met duizenden vlammetjes op de traag stromende Ganges. De twee roeiers
brengen ons terug naar Dasaswamedh Ghat.
Bij Dasaswamedh Ghat, dicht bij de Kashi Vishwanath Tempel, is een van de belangrijkste
bezienswaardigheden van Varanasi begonnen: Ganga Aarti. Het dagelijkse eerbetoon aan de
rivier. Het spektakel begint elke avond om zeven uur. Jonge priesters staan op kleine plateaus
en slingeren lampen, bellen, bollen met vuur op de wijs van chantings heen en weer. Het ziet
er indrukwekkend uit. Via enorme luidspeakers klinkt de monotone muziek kilometers ver
over het water. Voor de ghat liggen honderden boten. Onze schipper weet ons steeds dichter
bij de oever te brengen.
Als het afgelopen is stappen we aan land en lopen in één keer door naar de fietsriksja’s. Het is
nog een hele toer om je eigen riksja terug te vinden in de enorme chaos. Gelukkig hebben wij
het nummertjessysteem van Marieke. We gaan dezelfde weg terug. Het lijkt wel of het nog
drukker is dan vanmiddag. Dat kan eigenlijk niet, want vol is vol. Het laatste stukje naar het
hotel rijden we weer met de bus. Vlak bij het hotel hebben ze met een provisorische hek de
straat afgesloten. Elke keer dat we hier met de bus langs komen moet er tol worden betaald.
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Enkel en alleen omdat we een andere wijk inrijden. Rond acht uur zijn we terug bij het hotel.
Het buffet staat klaar en voor tien uur heeft iedereen zijn of haar kamer opgezocht.

dinsdag, 2 februari 2010
We worden om vijf uur gewekt en krijgen een half uurtje de tijd om te verzamelen bij de
receptie. Omdat het nog niet zo druk is kan de bus helemaal doorrijden tot aan Dasaswamedh
Ghat. Het laatste stukje lopen naar de rivier lopen we. Langs de weg liggen honderden
daklozen rug aan rug. Lekker sociaal en zo heb je als dakloze toch nog buren. De boot ligt op
dezelfde plek waar we gisteren zijn uitgestapt. Het is nog donker als iedereen aan boord is en
we van wal steken.
Ondanks het vroege tijdstip is er al heel wat bedrijvigheid langs en op de rivier. Het is al druk.
Overal zijn Indiërs weer bezig met vaste rituelen. Langs de waterkant nemen al honderden
mensen een bad. Ze drinken het heilige water, poetsen hun tanden met een takje, waar ze
zolang op hebben gebeten dat er een soort kwastje is ontstaan, anderen zijn enorme stapels
lakens, uit onder andere de hotels, aan het wassen. Slapen wij ook onder in heilig
Gangeswater gewassen lakens? Zal vast wel.
In het ochtendgloren dobberen we met onze boot opnieuw langs de ghats. Elke ghat heeft zijn
eigen 'identiteit': wassen, cremeren drinken, kleding wassen enz. Ook op het water worden we
lastig gevallen door opdringerige verkopers. Met boten vol uitgestalde spullen enteren ze ons
van alle kanten. Zolang ze onze roeiers niet hinderen vindt de schipper het goed.
We varen naar het zuiden. Ondanks dat de Ganges een van de meest vervuilde rivieren ter
wereld is, stinkt het water niet. We varen voorbij Darbhanga Ghat, een van de belangrijkste
ghats van het 2700 jaar oude Varanasi. Deze ghat ligt voor een paleis met uitkijktorens en is
naar men zegt ‘de grootste en oudste badkamer ter wereld’. Miljoenen mensen hebben op
deze plek al een bad genomen.
Bij de tweede ‘burning ghat’ van Varanasi, Harischandra Ghat, gaan we weer aan land. Hier
worden veel minder crematies verricht omdat volgens het Hindoeïsme het zuiden is
verbonden met de hel en het noorden met de hemel. Ik loop op mijn gemak naar de
crematieplaats. Ze hebben er zelfs een verhoogd terras gemaakt om de crematies van een
afstand te bekijken. Er is op dit vroege tijdstip maar één crematie aan de gang.
Twee Indiërs lopen met mij mee en vertellen wat er allemaal komt kijken bij de
voorbereidingen van een crematie. De overledenen moeten per draagbaar worden aangevoerd.
Vrouwen zijn in rode doeken gewikkeld, mannen zijn gekleed in het wit. Voordat het lichaam
op de brandstapel wordt gelegd, wordt het gewassen met water uit de Ganges. Het lichaam
wordt geheel, van schouders tot voeten, gewassen. Het gezicht wordt gereinigd met geklaarde
boter. Als het lichaam geheel rein is, wordt het op de brandstapel gelegd en besprenkeld met
bloemen van het seizoen (jasmijn, rozen) en sandelhoutpoeder. Bij het lichaam worden twee
potten gezet. Eén pot bevat een brandende kool, de andere pot bevat een mengsel van suiker,
parfum, zout en sandelhoutpoeder.
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De brandstapel dient te worden aangestoken door de oudste zoon of, wanneer deze ontbreekt,
een andere man uit de familie. Dit mannelijk familielid zal als `hoofdrouwende`, ook wel
offeraar genoemd, alle rituele handelingen uitvoeren voor, tijdens en na de crematie. Tot en
met de dertiende dag na de crematie is de offeraar in onreine staat, omdat hij bezoedeld is met
de dood. Daarom gelden voor hem extra strenge leefregels. Hij mag tijdens de dertien dagen
niet naast een vrouw slapen, moet afzien van seksuele omgang en mag zelfs niemand
aanraken. Vooral op de dag van de crematie moet hij in een opperste staat van reinheid zijn.
Daartoe wordt zijn hoofd kaal geschoren, om hem te bevrijden van zijn zonden, die, zo meent
men, in het hoofdhaar zitten. Dan volgt een uitgebreide wassing. Tenslotte kleedt hij zich
geheel in het wit.
Bij het aansteken van de brandstapel mogen geen aansteker of lucifers worden gebruikt. In
plaats daarvan gebruikt men de brandende kolen. Met de fakkel in de hand loopt de offeraar
rond de brandstapel. Wanneer man en vrouw tegelijkertijd zijn overleden en tegelijk worden
gecremeerd, loopt de oudste zoon met de klok mee zeven maal rond de brandstapel.
Een crematie duurt gemiddeld zo`n drie tot vier uur. De familie wacht tot de schedel gebroken
is. Als dit gebeurd is, spreekt de familie zegeningen uit en groet men elkaar. Als het breken
van de schedel uitblijft, wordt met een twaalf meter lange stok boter op de schedel gesmeerd,
waarna deze binnen twintig tot dertig minuten alsnog breekt.
Na zestien uur, meestal de volgende ochtend, verzamelt de familie de asresten. Wie het zich
kan veroorloven brengt de resten naar de rivier de Ganges om de as daar te verstrooien. De
dertiende dag na de crematie is er een grote ceremonie in het huis van de overledene. De
pandit (priester) spreekt een mantra uit waarna de familie weer vrij is te doen en laten wat ze
wil.
Achter de crematieplaats is een enorm crematorium voor diegenen die een uitgebreide
crematie niet kunnen betalen. Het is een enorme ijzeren installatie voorzien van twee enorme
hoge pijpen. De overledenen gaan in bakken de oven in en later kan door de nabestaanden de
as uit de bak worden opgehaald.
Op een verhoging staat een priester met een enorme bril op druk heen en weer te zwaaien. Hij
heeft zich helemaal ingesmeerd met as. Met rook, vuur en veel lawaai begroet hij de
opkomende zon boven de Ganges die de ochtend mist verdrijft.
We varen dezelfde weg terug. Af en toe komen we op het water nog een verdwaald brandend
lichtje tegen. Op de oevers wordt het steeds drukker. Terug bij Dasaswamedh Ghat stappen
we uit en lopen naar de bus. De sadhu’s, de vele bedelaars en de verminkten die op de grond
kruipen en je aan je broekspijp trekken en smeken om een aalmoes, negeren we.
De bus heeft nu al moeite om het centrum uit te komen. In het hotel staat er voor ons een
heerlijk ontbijtbuffet klaar. Na het ontbijt vullen we met de hele groep in de lobby van het
hotel de formulieren in om morgen India te verlaten en de visumaanvraag om Nepal binnen te
komen. De ingevulde formulieren, het paspoort en vijfentwintig US-dollar per persoon
leveren we in bij Marieke. Hierna gaan we even internetten in het internetcafé even verderop
in de straat.
Met twee toektoeks gaan we met z’n vieren naar het station van Varanasi. Ze zetten ons af bij
de achterkant van het station. Terwijl Jolanda en Henk de rit afrekenen, spreekt Petra met de
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bestuurder af dat we terugkomen en betaalt hem nog niet. Via een stalen trap komen we op de
loopbrug die over alle sporen ligt. Een jongen met beide benen in het gips wordt gedragen
door drie mannen. Met moeite sjouwen ze hem de trap af richting trein.
Als we de perrons opgaan worden we aangekeken alsof we van Mars komen. De perrons
liggen vol met mensen. Rondom stapels bagage. Verkopers proberen met karretjes hun waar
aan de man te brengen. Andere verkopers lopen rond met hun waar in een joekel van een
mand op het hoofd. De waar varieert van speelgoed tot fruit. Het is uitkijken dat je niet ergens
tegenaan loopt of over iemand struikelt. Langzaam rijden de overvolle treinen het station in en
uit. Veel lawaai maken ze wel.
In de stationshal krioelt alles door elkaar. Het maakt niet uit of je binnen of buiten bent.
Overal zijn mensen. Ze staan, liggen, hangen, zitten. Enorme rijen staan voor de loketten. Of
je nu en kaartje wilt hebben of alleen maar informatie, je zult geduld moeten opbrengen.
Tussen al die duizenden passagiers met al hun bagage lopen of liggen heilige koeien. Op een
groot bord staat: ‘Be Indian, Buy Indian’. Toch heeft het allemaal wel wat. Ik voel mij er
thuis.
Op het grote plein voor het wit-oranje geschilderde stationsgebouw staan honderden toektoeks
en ‘Ambassador’taxi’s. Op ons gemak lopen we terug naar de achterkant van het station en
zoeken onze eigen toektoeks weer op. Maar wie of wat we ook zoeken, er is geen toektoek
meer te zien. Plotseling komt onze chauffeur tevoorschijn uit een klein winkeltje. Er is net een
politierazzia geweest dus moesten ze allemaal vluchten. Lopend gaan we een paar straten
verder waar de toektoeks staan.
De chauffeur van onze toektoek weet wel waar ze die speciale dubbele riksjafietsbellen
verkopen. Met alle plezier wil hij ons erheen brengen. We crossen dwars door de stad. Het
lijkt wel of er geen verkeersregels zijn. ‘Vooruit’ is het motto. Voor tweehonderd rupees koop
ik een set. We krijgen er zelfs nog twee Indiase kalenders bij. Rond half twee zijn we terug in
het hotel.
Bij de McDonalds eten we een frietje met een Coca Cola zonder ijs. Terug in het hotel gaat
Petra te bed, Henk gaat televisie kijken en Jolanda en ik gaan naar het zwembad. Een paar
reisgenoten liggen hier al in de zon te bakken. Het is ruim vijfentwintig graden. Heerlijk.
Om kwart voor zeven lopen we met de hele groep naar Clark’s, een hotel/restaurant even
verderop in de straat, om te gaan dineren. In dit chique hotel staat voor ons een fantastisch
buffet klaar. Het is weer genieten. Iedereen betaalt zoveel mogelijk met bankbiljetten van
vijfhonderd rupees omdat we deze niet mee mogen nemen naar Nepal. Na het eten lopen we
terug naar Hotel Ideal Tower. Bij de receptie nemen we afscheid van Jan, Anita, Henri en
Ellen. Zij gaan niet mee naar Nepal en vliegen morgen via New Delhi en Wenen terug naar
Amsterdam.

woensdag, 3 februari 2010
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Om half vijf worden we gewekt, vijf uur aan tafel en om zes uur zitten we in de bus. Aan dit
vakantiegevoel moet ik toch elke keer weer wennen. Het is stil op straat. Het 24-uurs bedrijf
‘Varanasi’ met zijn drukte, gekte, lawaai, kabaal, getoeter, crematies, koeien en vlaaien,
mensen, kleine winkeltjes, groentes op de grond en alles wat erbij hoort, draait heel even op
een laag pitje.
In het donker proberen straatvegers de strijd aan te gaan met de enorme hoeveelheden vuil. Ze
vegen het met hun korte vegers van A naar B. Maar het verdwijnt niet. Opeens neemt onze
chauffeur een rotonde zoals het hoort. Blijkt er een politieauto achter ons te rijden. De weg is
een ramp. Niet alleen qua wegdek, maar ook de colonne te vol geladen vrachtauto’s die voor
ons rijdt. Ze kunnen echt niet harder dan dertig kilometer per uur.
Zodra we de stad uit zijn geeft onze chauffeur gas en probeert alle vrachtauto’s in te halen.
We stuiteren in de bus alle kanten op. Marieke grijpt onmiddellijk in. Met een harde knal
tegen de ruit van de bestuurderscabine. Gelijk gaat het gas eraf. In het landschap zijn
sommige huizen en muren voorzien van prachtig geschilderde reclame-uitingen. Vooral
Jaypee Cement met zijn prachtige beeldmerk is sterk vertegenwoordigd.
In het oosten komt langzaam de zon op en verdrijft de duisternis. Langs de weg staan heilige
bomen. Ze zijn omwikkeld met gekleurde draadjes en aan de takken hangen plastic zakjes met
onbekende inhoud. In alle rust ontwaakt India. De koperen ploert begint zijn kracht te laten
zien en langzaam verdwijnt de lage mistlaag die boven het land hangt. Mensen komen hun
hutten en huisjes uit. De bedrijvigheid buiten neemt toe, terwijl in de heen en weer
schommelende bus iedereen nog wat probeert bij te slapen. Jolanda ligt achter mij languit op
de achterbank van de bus keihard te snurken.
Bij spoorwegovergangen hebben ze enorme verkeersdrempels aangelegd. Er niet voor
remmen is bijna dodelijk. Onze bus begint kuren te vertonen. Regelmatig horen we een harde
knal. Henk denkt dat het de as en/of een schokbreker is.
De platte daken van de huizen die langs de kant van de weg staan worden multifunctioneel
gebruikt. Zitten de bewoners er niet zelf rustig rondkijkend op, dan is het wel handig om er
koeienvlaaien op te drogen, veevoer op te slaan, er de was te doen, de was te drogen, geiten te
houden of er de kinderen te laten spelen. Rond de jonge aanplant stapelen ze stenen zodat
alles niet wordt weggevreten. In de bus heeft Anneke het stokje van Rob overgenomen qua
ziek zijn. Regelmatig vult zij een plastic tasje met haar maaginhoud. Ook Jan van Els is een
beetje onrustig. Omdat het vandaag de laatste dag is dat we met deze bus reizen, komt
Marieke langs om het in de bus gekochte water af te rekenen.
De eerste stop is na ongeveer zeventig kilometer in Ghazipur. Deze stad met iets meer dan
honderdduizend inwoners is beroemd vanwege ‘s werelds grootste legale opiumfabriek.
Opgezet in 1820 door de British East India Company. Verder is deze stad een centrum voor
de parfumindustrie. In deze streek spreken ze het dialect Bhojpuri. Wij bezoeken er alleen
maar een bouwval van een restaurant met een paar toiletten. Ondanks dat ze er niet uitzien en
verschrikkelijk stinken, maakt iedereen er dankbaar gebruik van. Dan maar weer snel verder.
De volgende plaats waar we dwars door heen moeten is Mau. Gelukkig gaat het goed en
rijden we al snel weer door het uitgestrekte vlakke land van Uttar Pradesh. In Dohari is de
volgende sanitaire stop. Deze toiletten doen absoluut niet onder voor die in Ghanzipur.
Misschien zijn ze nog wel smeriger. Ik begin steeds meer begrip te krijgen voor al die Indiërs
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die gewoon open en bloot in de vrije natuur hun behoefte doen. Alles is gewoon beter dan die
smerige, stinkende toiletten. Aan de overkant van de weg zijn een paar winkeltjes waar ze
tassen (gemaakt van afvalzakken) verkopen. Het zijn prachtige exemplaren. Petra koopt er
een stuk of vijf. Voordat we instappen, overhandigt Marieke de chauffeur en de
busboy/bijrijder een envelop met de zeer gewenste fooi. De chauffeur krijgt één dollar (per
toerist) per dag en de busboy/bijrijder zeventig dollarcent (per toerist) per dag.
Vanaf Dohari is het 171 kilometer naar de grens tussen India en Nepal. Dat is nog iets meer
dan vier uur rijden. Met Anneke gaat het steeds slechter. Ze blijft maar spugen. We rijden
over de NH29 en passeren het Highway Hotel. Veel stelt deze highway niet voor en nog
minder het hotel. Het bord is groter dan de voorgevel. Regelmatig komend we groepjes
mannen tegen die een overledene dragen. Alle vrachtauto’s die we achterop rijden zijn tot de
rand toe gevuld met kiezels. Elke keer haalt moet onze chauffeur halsbrekende toeren uithalen
om ze te passeren. Soms gaat het maar net goed.
Dan verschijnen er palmbomen in het landschap. Met de kleine huisjes erbij ontstaat er een
heel ander beeld. Opvallend is dat heel veel vrouwen hier voor hun hut en/of huisje zitten te
breien breien.
Als we via een lange brug de Rapti rivier oversteken komen we in Gorakhpur. Hier krijgen we
een gids in de bus die ons door de drukke stad leidt. Het is weer een enorme chaos. Langs de
weg staan honderden roestige vrachtauto’s die wachten op reparatie of een ander leven. Zijn
ze niet te repareren, dan kun je er altijd nog in wonen.
Gorakhpur is gelijk aan alle andere Indiase steden. Stof waait op vanonder de bezems van
veegmannetjes, vuil staat in brand en rookt en stinkt een eind weg, kinderen én volwassenen
plassen en poepen in de goot, graatmagere straathonden en redelijk dikke koeien scharrelen
tussen vuilnis en elke verkeersdeelnemer doet z'n best zoveel mogelijk lawaai te produceren
om gezien te worden. Vanuit de bus is het weer genieten. Met een harde klap wordt een
fietsriksjarijder vlak achter de bus aangereden door een auto. De auto rijdt gewoon door. De
stenengooiende riskjarijder achter zich latend. Alsof er niets aan de hand is.
Onderweg staan kinderen in uniform langs de weg te wachten op de schoolbus. Bij een
tankstation hebben we een extra sanitaire stop. Er is alleen één probleem. Er is geen sanitair.
Een muur en een houten schot brengen uitkomst. De weg die we volgen naar het noorden gaat
dwars door een groot stuk bos. Honderden apen struinen langs de kant van de weg. Ze lijken
heel voorzichtig te zijn, maar gezien het aantal platgereden exemplaren op het asfalt moet het
regelmatig voorkomen dat ze toch de snelheid van de auto’s verkeerd inschatten. In het veld
lopen twee kraanvogels. Helaas ben ik te laat om een foto vanuit de rijdende bus te maken.
De weg eindigt in het plaatsje Sunauli. Het is er stoffig, vuil en druk. Een echt grensdorp. Het
is een brede straat met overal winkeltjes, eettentjes en hotels. Hier moeten we allemaal de bus
uit. We nemen afscheid van onze chauffeur en de bijrijder die ons door India hebben gereden.
Met onze koffers op fietsriksja’s geladen lopen we in een stoet achter onze Nepalese gids
Robin aan. Richting de grens. Marieke gaat met onze gisteren ingevulde formulieren,
paspoorten en heel veel dollars eerst naar het Indiase en vervolgens het Nepalese
douanekantoor. Zonder problemen lopen wij onder de twee grote grenspoorten door. Het
stukje niemandsland van ongeveer veertig meter breed tussen de twee poorten stelt niet veel
voor. Nepalezen en Indiërs mogen vrij de grens oversteken en maken daar ook dankbaar
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gebruik van. Desondanks wordt de grens aan de Nepalese kant zwaar bewaakt. Tientallen
militairen met enorme geweren en mondkapjes voor houden alles nauwgezet in de gaten.
Nog geen honderd meter voorbij de grens staat onze bus. De koffers worden van de
fietsriksja’s overgeladen in de blauwwitte SUTLEJ-bus. Tijdens het wachten op Marieke
steek ik nog maar een keer of drie de grens over. Nepal uit en India weer in, India uit en
Nepal weer in. Zonder problemen. Nepal ligt wel in een andere tijdszone dan India. Ze leven
hier een kwartier later.
Als Marieke terug komt met alle gestempelde paspoorten, rijden we naar Bhairahawa. De
eerste stop is bij een ATM om Nepalese rupees ‘uit de muur te trekken’. Vlak bij elkaar heb je
hier de Himalayan Bank en de Everest Bank. Vertegenwoordigd in India honderd Indiase
rupees een waarde van € 1,40, hier zijn honderd Nepalese rupees één euro waard. Vijfhonderd
meter verder ligt ons hotel. Hotel Nirvana. Wat kun je je beter wensen. Even opfrissen en om
19.00 uur gaan we aan tafel. Ondanks dat het soberder is dan in India smaakt het buffet
heerlijk. Ze hebben onder andere spaghetti met geraspte kaas en patat frites.
Afgemat en moe duikt iedereen vroeg het bed in. Buiten klinkt hetzelfde deuntje als in
Orchha. Ook nu zal het wel weer de hele nacht doorgaan. Gelukkig is het veel zachter.

donderdag, 4 februari 2010
Onze eerste nacht in Nepal zit erop. Een korte nacht, want om half vijf worden we al gewekt.
Petra heeft geen zin om eruit te komen. Als we beneden bij het ontbijt komen, zit iedereen al
te eten. Geen probleem. We hebben nog tijd zat. Klokslag zes uur verlaten we hotel Nirvana.
Ook onze bagage ligt al achter in de bus. Door de dichte mist rijden we naar het westen.
Mensen zitten rond kleine vuurtjes, gemaakt van rijststro, voor hun schamele onderkomens.
De rook van al die vuurtjes zorgt ervoor dat af en toe het zicht nog minder is. Via bouwvallige
bruggen steken we een paar rivieren over. Sommige rivieren staan bijna droog, terwijl andere
vol water staan. Alle rivieren hebben een naam die eindigt op ‘Kola’, wat rivier betekent.
Na ruim een half uur rijden komen we aan bij Lumbini. Voor de 300 miljoen boeddhisten op
onze aardbol is Lumbini de plek waar het allemaal is begonnen. Hier is Siddhartha Gautama
Boeddha, de stichter van het Boeddhisme geboren.
Siddhartha Gautama of Boeddha was een spirituele leider die waarschijnlijk leefde rond zes
eeuwen voor Christus van 563 tot circa 483 voor Christus in Nepal. Door moderne geleerden
wordt ook circa 480-400 gesuggereerd. Volgens religieuze overleveringen bereikte Gautama
Boeddha complete en volledige verlichting; het Boeddhaschap. Gautama Boeddha wordt ook
wel de Sakjamoeni Boeddha genoemd. De naam Siddhartha betekent: hij, wiens doel is
volbracht of van wie elke wens vervuld is. Vaak wordt hij kortweg ‘de Boeddha’ of
‘Boeddha’ genoemd. Boeddha betekent 'hij die ontwaakt (verlicht) is'. De titel Boeddha wordt
gegeven aan iemand die op eigen kracht, zonder leraar, de Dhamma (de waarheid, de
natuurlijke ordening der dingen) ontdekt heeft en verlichting heeft bereikt. Volgens
overlevering zijn er voor Gautama Boeddha nog achtentwintig andere boeddha's geweest.
Siddhartha Gautama werd geboren in een hindoe-familie.
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Het levensverhaal van Boeddha is in het boeddhisme een voorbeeld en inspiratiebron voor het
bereiken van verlichting. Zijn moeder zou Maya hebben geheten, wat in het Sanskriet tevens
verlichting betekent. Zijn geboorteland was het land van de Sakya's. De naam Sakyamuni is
een verwijzing naar de Sakya's: letterlijk betekent het de wijze van de Sakya's.
Volgens de traditie was Siddhartha Gautama een prins, wiens ouders van diverse wijzen te
horen hadden gekregen dat hun kind óf een onovertrefbaar groot heerser zou worden, óf alle
aardse goederen zou verwerpen en de verlichting zou bereiken. Aangezien zijn vader de eerste
voorspelling prefereerde werd hij omringd met de beste aardse goederen, zodat hij in zijn
leven geen ontevredenheid of nare dingen zou ervaren. Hij zou dan geen afstand hoeven te
doen van zijn bezittingen. Zijn vader bouwde drie paleizen en Siddhartha Gautama bracht al
zijn tijd door binnen de hoge muren van het paleis. Zo gingen de eerste negenentwintig jaar
van zijn leven voorbij.
Na negenentwintig jaar ging hij echter diep nadenken over het leven en wilde hij zien hoe het
'echte' leven buiten het paleis was. Stiekem ging hij 's nachts de stad in. Samen met zijn
bediende. Tot zijn grote schrik zag hij een oude man, een zieke man en een dode man. Omdat
hij door zijn beschermde opvoeding nog nooit een oude, zieke of dode man had gezien, vroeg
hij zijn bediende om uitleg. Hij kreeg te horen dat alle mensen oud worden, ziekten oplopen
en doodgaan. Dat dit een normaal iets is. Ook zag Siddhartha Gautama een kalme en
beheerste monnik voorbijlopen. Hij vroeg zijn bediende wat dit voor man was en kreeg te
horen dat het een monnik was die vrijwillig zijn bezittingen had opgegeven. En een leven van
eenvoud leidde. Gericht op spirituele ontwikkeling. Kort daarna verliet Siddhartha het paleis
en zijn familie (waaronder zijn jonge vrouw en kind) en ging hij leven als een monnik in de
bossen van India.
In Benarès studeerde hij met twee zeer bekende en gerespecteerde meesters en bekwaamde hij
zich snel in hun leer. Hij vond echter dat deze geen oplossing bood voor het lijden dat hij nog
steeds ervoer. Daarom ging hij zijn eigen weg en begon een zes jaar lange periode van
zelfkastijding en zelfpijniging. Hij leefde ver van de samenleving, alleen in de bossen, at zeer
weinig en werd zo mager dat hij bijna overleed.
Na zes jaar kwam hij tot het inzicht dat zelfpijniging niet leidt tot verlichting en het einde van
het lijden. Hij vond een middenweg tussen het bereiken van sensueel plezier en de
zelfkastijding, en besloot te gaan mediteren onder een Bodhiboom in Bodhgaya totdat hij
volledige verlichting zou bereiken óf zou sterven. De volgende ochtend rond zonsopgang
bereikte hij de verlichting. Vanaf toen was hij Siddhartha Gautama, de Boeddha. Hij was toen
35 jaar.
Hij begon zijn nieuw gevonden inzicht (de Dhamma) aan anderen te onderwijzen. Het
onderwijs dat hij gaf bevatte onder meer Vipassana wat betekent: inzicht, de dingen zien zoals
ze werkelijk zijn. Vipassana is een proces van zelfobservatie met als doel de geest tot in de
diepste lagen te zuiveren van negativiteit en onzuiverheden als woede, haat, hebzucht en
angst. Naarmate de invloed hiervan zwakker wordt, komen positieve eigenschappen zoals
liefde, mededogen, vreugde en gelijkmoedigheid vanzelf tot ontwikkeling. Tegenwoordig kan
deze meditatietechniek worden geleerd in een tiendaagse cursus. Zo'n cursus vormt een
mentale training met een diepgaande waarde voor het dagelijks leven.
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Zijn eerste toespraak hield hij in Sarnath. Gedurende de vijfenveertig volgende jaren reisde hij
door de toenmalige staten van Noord-India. Hij werd een zeer gerespecteerde spirituele leider.
De koningen van de twee grootste staten (Kosala en Magadha) werden zijn discipelen, net als
vele anderen uit alle lagen van de bevolking. Veel mensen besloten monnik (bhikkhu) of non
(bhikkhuni) te worden in de monastische orde, de Sangha, van de Boeddha. Op tachtigjarige
leeftijd overleed hij te Kushinagar. Zijn toespraken en leringen werden gereciteerd en
onthouden door zijn volgelingen en zijn na zijn dood in twee congressen die door zijn
volgelingen voor dit doel werden georganiseerd opgeschreven in de Pali-canon.
We worden afgezet bij de ingang van het terrein. Om bij de Maya Devi Tempel te komen
moeten we nog ongeveer een halve kilometer lopen. In 1895 werd de acht vierkante kilometer
grote Heilige Tuin herontdekt. Deze ontdekking hoorde tot de belangrijkste van die eeuw. Op
het terrein heerst een serene en vredige sfeer.
De winkeltjes moeten we van Marieke negeren. We lopen in een keer door naar de Bodhi tree.
De duizenden gebedsvlaggen rond de heilige boom zorgen dat onze wensen en gebeden de
lucht in worden gedragen, op weg naar het luisterend oor van de grote Boeddha. Het plateau
onder de boom is voor ons verboden terrein. Een stuk of zes monniken zitten er te mediteren.
Even verderop is de Puskarnivijver. Hij wordt als heilig bestempeld omdat de moeder van
Boeddha hier zou hebben gezwommen vlak voordat ze van Boeddha zou bevallen. Daarnaast
bestaat het verhaal dat Boeddha hier zijn eerste bad heeft gehad. Ten noorden van de vijver
staat de Ashoka pilaar. Keizer Ashoka liet, na een bezoek te hebben gebracht aan Lumbini,
een pilaar bouwen op de plaats waar Boeddha geboren werd. Tegenwoordig staat alleen nog
het onderste deel van de pilaar overeind.
Naast deze paal bevindt zich één van de meest bijzondere tempels van het complex: de Maya
Devi-tempel. In de tempel wordt een stuk steen vereerd. Hierop zou Boeddha zijn geboren.
Andere beweren dat in de steen een voetafdruk van Boeddha staat. Deze steen werd in 1986
gevonden bij graafwerkzaamheden tijdens de restauratie van het gebouw. Vanwege zijn
enorme historische archeologische waarde, staat Lumbini sinds 1997 op de UNESCO
Werelderfgoedlijst.
Tijdens het teruglopen naar de bus loopt er een klein jongetje van een jaar of acht met ons
mee. Aan een stuk door zingt hij de mantra ‘Ohm mani padme hum’ (Groet aan het juweel in
de lotus). Bij de bus geven we de rupees waar hij op hoopt.
De bus brengt ons weer terug naar Bhairahawa en slaat daar af richting Chitwan. Het eerste
stuk is ongeveer tweeënhalf uur rijden. Onze chauffeur geeft flink gas. Af en toe moet hij vol
in de ankers als hij de snelheid van een tegenligger verkeerd inschat. In het veld hebben ze
rond prachtige solitaire bomen kleine volkstuintjes gemaakt. Vaak hebben ze hierbij
stromijten gebouwd van rijststro rond een lange bamboestok. De onderkant van stromijten
beginnen op ongeveer anderhalve meter hoogte. Alles is keurig afgezet met draad en gaas.
Binnen de afgezette stukjes land loopt ook het vee rond. Heerlijk in de schaduw van die
enorme bomen en/of de stromijten.
Rijst ligt te drogen op enorme kleden voor de huizen. Aan reclame-uitingen ontbreekt het hier
niet. In tegenstelling tot India waar muren zijn voorzien van fiets-, Jaypee-cement-,
ondergoed-, internet- of verzekeringenreclame, zijn het in Nepal vooral verf- en
drankreclames. Vooral bier. Hier hebben ze zelfs nog Oranjeboom bier.
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En dan verschijnen er voor ons opeens bergen in het landschap. Althans voor ons zijn dit
bergen. Voor de Nepalezen zijn dit maar kleine heuveltjes. Met een slakkengang gaan we naar
boven. Petra vindt het wel goed zo. Boven op een van de toppen van deze heuvelrug ligt het
dorpje Daune. Hier hebben we onze stop. Langs de weg zijn kleine restaurantjes gebouwd
boven de steile afgrond. De keuken bevindt zich aan de straatkant. De tafeltjes en stoelen
staan op een vlonder boven de diepte. Het uitzicht over het groene dal is prachtig. Allereerst
bezoeken we met het hele gezelschap een aantal toiletten waarna we iets te drinken kopen.
Voorzien van een paar blikjes ananassap lopen we wat rond. Het ruikt overal heerlijk naar het
eten dat ze op en in de kleine oventjes klaarmaken.
Om elf uur gaan we weer verder. Naar beneden deze keer. Gelukkig voor Petra gaat het ook
nu weer in een rustig tempo. Al snel komen we weer op vlak terrein. Bij een halfingestorte
brug eindigt de weg. Via de gelukkig bijna droge rivierbedding komen we aan de andere kant
om onze reis te vervolgen door de Terai, de laagvlakte van Nepal. Soms passeren we bussen
die zo vol zitten dat de mannen zelfs tussen de bagage op het dak zitten. Leve het openbaar
vervoer.
De eerste grote stad waar we dwars doorheen rijden is Bharatpur/Narayangarh aan de
Narayani rivier. Deze plaats is een belangrijk handels- en opleidingscentrum voor de regio.
Ook is het de ‘toegangspoort’ naar het Chitwan National Park waar we de komende nachten
zullen verblijven. De chaos in de stad is te vergelijken met elke stad in India. Alles krioelt
weer door elkaar.
Na ongeveer twee uur komen we aan in Sauraha. We verblijven in het Royal Park Hotel. In
prachtige eenvoudige lodges. Wij zitten in lodge 11 en onze buren zijn Henk en Jolanda. De
badkamer van grijze natuursteen is werkelijk fantastisch. In het hoofdgebouw genieten we
rond één uur van een lekkere lunch. De lodge heeft een prachtige tuin. Als je even rustig kijkt
zie je overal bontgekleurde vogels. Jammer genoeg zijn er nog niet veel bloeiende planten.
Gezeten op ossenkarren rijden we naar een klein authentiek Tharu dorpje. Het heeft zelfs een
eigen streekmuseum. Onderweg vertelt onze gids dat alle vrouwen hier kunnen fietsen. Het is
zelfs een ‘must’ als ze willen trouwen. Ze moeten namelijk tussen de middag het eten naar
hun man kunnen brengen als die op het land of ergens anders aan het werk is. Het prachtige
landschap glijdt langzaam aan ons voorbij. Mensen werken op de rijstvelden.
Als we in het dorpje aankomen, stormen de kinderen gelijk op ons af. Iedereen begroet ons
weer met: Namasté. Ook hier zijn de mensen weer super vriendelijk. De digitale camera’s,
waarop ze zichzelf kunnen bewonderen, vinden ze helemaal geweldig. Iedereen wil op de
foto. En eenmaal een foto gemaakt, is het dringen om te kijken.
De gids leidt ons rond door het dorp. Af en toe vraagt hij een bewoner of bewoonster uitleg te
geven. De huizen zijn gemaakt van klei en stro. De bewoners zijn zelfvoorzienend in de
meeste dingen. Het eten komt van het land. Rond elk huis scharrelen wel een paar kippen of
eenden. Grote zwarte ossen krijgen maar betrekkelijk weinig bewegingsruimte omdat ze met
een kort touw zijn vastgebonden aan een paaltje. Verder houden ze geiten en duiven in
zelfgetimmerde duiventillen.
Het is hier vergeven van de mussen. Mijn fototoestel maakt overuren. In de berm loopt een
geit vrolijk te grazen in een veldje cannabisplanten. De hennep groeit hier gewoon in het wild.
Door de velden lopen we naar het kleine streekmuseum. De bewoners van het dorp hebben er
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echt iets moois van gemaakt. Op eenvoudige wijze verbeelden zij hun gewoonten en
gebruiken.
Langs de kant van de weg spelen ze op een houten tafel Carrom. Een van de meest populaire
spellen op het Indiase subcontinent. Een soort vierkante snookertafel gemaakt van hout met
gaten in elke hoek. Op het bord liggen bij het begin negen zwarte schijven, negen witte
schijven, een rode koningin schijf en met een grotere witte Striker. Met je vingerweg schiet je
de plastic schijven over de tafel. Regelmatig gooien ze talkpoeder op het speelbord om de
schijven goed te laten glijden.
Terug in het dorpje stappen we weer op de kar. De twee witte zeboes hebben vandaag een
makkie. Eén zeboe kan ongeveer vijftienhonderd kilo trekken. Een buffel wel tweeduizend.
De wegen zijn hier slecht, asfalt is er nauwelijks. Hobbelend door het groene land gaan we via
een andere route weer terug naar ons hotel. Bij aankomst staat er in de tuin thee en koffie voor
ons klaar. Met een heerlijk koekje.
De rest van de middag brengen we door in het dorp. Beetje wandelen en winkeltjes kijken.
Petra koopt twee klankschalen. Een aantal van de groep komen we later ook met klankschalen
tegen. Nepalezen hebben toch een heel ander uiterlijk dan Indiërs. De ‘Chinese look’ is hier al
duidelijk zichtbaar. Tegen zessen zakt de zon achter de bomen aan de overkant van de rivier
en keren de nachtgeluiden terug
Om zeven uur gaan we aan tafel en genieten we van een eenvoudig doch heerlijk buffet. Met
een koud Everest-biertje. Voor half tien zijn we terug in de lodge. Als we naar bed gaan ligt
de zaklamp en een kaars met lucifers klaar op het nachtkastje. Voor het geval dat de stroom
weer eens uitvalt.

vrijdag, 5 februari 2010
We mogen vandaag uitslapen. Alsof dat iets voor mij uitmaakt. Als buiten een Nepalees al
struikelend de veranda op komt en daarna op de deur bonkt, ben ik al ruim een uur wakker.
Het eerste half uur kon ik nog mijn dagboek bijwerken, daarna viel de stroom uit. Vlak voor
zeven uur hoor ik het aggregaat aanslaan en hebben we weer licht. Samen onder de douche.
We hebben hier de ruimte. Heerlijk warm water. Het ontbijt smaakt weer prima. Lekkere
broodjes met ei, jam en/of kaas.
Om half negen stappen we in een open vrachtwagen die ons naar de rivier brengt. Tijdens de
zonsopkomst is Chitwan op haar mooist. Er hangt een mystiek sfeertje over de vlakte, het
eerste gouden licht valt schuin in de dorpjes. Het is ongeveer zeven graden en heiig. Ik ben de
enige in een korte broek. Er zijn erbij die zelfs een jas aan hebben. De rivier is al helemaal
magisch. Vlak boven het wateroppervlak hangen nog flarden mist. Aan de overkant loopt een
soort maraboe.
Half uit het water liggen er op de oever van de Rapti rivier al een aantal boomstamkano’s
klaar. Voor onze groep zijn er twee lange kano’s. Eén voor één stappen we in. Je moet gaan
zitten op een klein stoeltje. Bestaande uit twee simpele plankjes. Zodra je zit, moet je het
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stoeltje tussen je benen klaarzetten zodat de volgende voor je kan gaan zitten. Het kan
allemaal maar net. Als we allemaal zitten, steken we van wal.
Langzaam glijden we over de traag stromende rivier. Al snel zien we een hertje grazen.
Prachtig gekleurde ijsvogels zitten op takken boven het water. Blauwe, bruine en gele
exemplaren. Hoog in een boom zit een slangenarend. Onze gids wijst ons op een gat in de
oever. Hier ligt een klein krokodilletje in. Henk roept gelijk: ‘Waar kleintjes zijn, zijn ook
hele grote.’ En ja hoor, even verderop ligt er een joekel van een krokodil in het water. Zijn
ogen en neusgaten steken net boven water uit. Zodra wij dichterbij komen verdwijnt hij
langzaam onderwater naar de bodem van de rivier. Als we over hem heen varen zien we hem
op ongeveer een meter diepte liggen. Petra en Jolanda hebben het niet meer in die wiebelende
boot.
In onze uit één enkele boomstam gehakte kano’s, drijven we verder de rivier af. Zo nu en dan
komen we in ondieptes bijna vast te zitten of razen we door korte stroomversnellingen. Op de
oevers liggen enorme krokodillen op te warmen in de zon. Er zijn erbij die sloom hun bek
opentrekken en hun tanden laten zien als we voorbij varen. Pauwen leven hier ook in het wild.
We zien er een paar tussen het hoge gras. Natuurlijk ontbreken de apen niet. Regelmatig zien
we ze in de bomen zitten.
Een aantal van ons is blij als ze na drie kwartier de kano uit mogen. Via een open vlakte lopen
we naar de rand van het bos waar het Chitwan Hattisar Sauraha Elephant Breeding Centre is
gevestigd. Onder een lange rij ‘carports’ staan zeker vijftien olifanten vastgeketend. Twee
keer per dag gaan begeleiders met de olifanten het natuurpark in om ze dingen te leren. Een
van de olifanten heeft in 2008 een tweeling gekregen. De kleintjes staan bij hun moeder.
Natuurlijk met een enorme ketting stevig vastgeketend aan hun verblijf.
Verderop loopt er een babyolifantje los rond. Zodra je te dicht bij hem in de buurt komt, krijg
je een opneuker met een van zijn voorpoten. We blijven maar een beetje uit zijn buurt.
Met de groep lopen we terug naar de rivier. Om aan de overkant te komen hebben ze een soort
clapper bridge gemaakt. Wanneer Henk de brug oversteekt, gooien Dirk en ik een paar flinke
stenen vlak bij hem in het water. Stug loopt hij door.
Met de vrachtauto rijden we terug naar het hotel waar in de tuin de koffie en thee al weer op
ons staan te wachten. Het weer is heerlijk. Ongeveer vijfentwintig graden met een
strakblauwe lucht. Op ons gemak lopen we naar de rivier. 's Morgens worden hier de olifanten
gewassen. De olifanten worden zorgvuldig door de mahouts met een steen geschrobd. Daarna
mogen ze de snelstromende rivier in. Soms verdwijnen ze helemaal onder water. Of ze spelen
met de voorbij stromende waterhyacinten.
Tegen betaling mogen toeristen mee het water in. Je krijgt dan op de rug van de olifant een
douche of wordt door het enorme beest het water in gesmeten. Zonder gevaar is het in ieder
geval niet, gezien de ongelukken die er regelmatig gebeuren. Leuk om te zien is het in ieder
geval.
In de Nepal Mandala Book & Souvenir Shop kopen nog een paar klankschalen en wat
sieraden. De vlag van Nepal en een boek krijgen we er gratis bij. Ruim voor lunchtijd zijn we
terug bij de lodge. Als we in de tuin zitten dwarrelen er allemaal zwarte stukjes as door de
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lucht. Het blijkt dat er aan de overkant van de rivier een bosbrand woedt en dat de restanten
hier weer naar beneden komen.
Om drie uur vertrekken we met de open vrachtauto voor de olifantsafari. Bij de opstapplaats
worden we met z’n drieën of vieren in een bakje bovenop de olifant gepropt. Het opstappen is
nog een hele toer. Ik zit samen met Petra en Fred op de rug van een van mastodonten. In een
lange stoet gaan we het oerwoud in. Al na een paar honderd meter staan we oog in oog met
een Indiase neushoorn. De neushoorn blijft gewoon staan terwijl er wel zeven olifanten om
hem heen lopen. Een neushoorn ziet slecht, maar ruikt des te beter. Vreemd genoeg ruikt hij
ons niet en alleen de olifanten. Omdat olifanten geen natuurlijk vijanden van hem zin blijft hij
rustig doorgrazen.
We sjokken op de olifanten over smalle paadjes en moeten erg goed op de takken letten. Het
is maar goed dat we allemaal lange broeken hebben aangetrokken. Als we even een zijspoor
nemen en ons losmaken van de meute komen we een kudde herten op het spoor. Eén ervan
heeft een enorm gewei. Terug tussen de bomen schiet een aap vlak voor ons langs en hoog in
de bomen zitten er nog een paar meer. Het ene moment lopen we door het oerwoud, het
andere moment bewegen we ons door metershoog gras.
Als we bij een rivier aankomen, kunnen de olifanten hun dorst lessen. Ze flodderen heerlijk in
het water. Een van de olifanten plaagt een krokodil net zo lang totdat hij het water in gaat.
Dan gaat de speurtocht naar wild verder. Onze olifant laat met regelmaat SBD-scheten. Ze
doen hun naam eer aan. Silent But Deadly. De lucht is niet te harden. Helaas zien we geen
jaguars of tijgers. Wel nog meer herten, antilopen en ijsvogels. De tocht is prachtig en voor de
tweede keer steken we de rivier over. Na ruim anderhalf uur schommelen, komen we terug bij
de opstapplaats. Met moeite kunnen we ons uit het bakje hijsen. We nemen afscheid van de
olifanten en lopen naar de vrachtwagen. Achter ons vertrekken er vijf olifanten met Indiërs.
Ze zitten allemaal te bellen en naar elkaar te roepen. Die zullen wel naar het dove deel van dit
dierenbos gaan.
De rest van de middag brengen we door in de tuin van het hotel. Beetje lezen, schrijven en in
de zon zitten. Boven de heg zie je regelmatig dromedarissen en olifanten over straat voorbij
lopen. Heel apart. Om half zeven is er rond de grootste boom in de tuin een voorstelling van
een Nepalese dansgroep. Aansluitend gaan we aan tafel. We krijgen vanavond echte Nepalese
gerechten voorgeschoteld. Heerlijk. Na het eten moeten we alle genoten consumpties van de
laatste dagen afrekenen. Om negen uur duiken we het bed in. Met kaarslicht want de stroom is
even uitgevallen.

zaterdag 6 februari 2010
Vroeg in de morgen worden we gewekt. Half zes om precies te zijn. De warme broodjes bij
het ontbijt smaken weer heerlijk. Om zeven uur vertrekken we richting Pokhara. Het is koud.
Niet alleen buiten, maar ook in de bus. Iedereen zit te bibberen. Snel blaas ik een aantal
ballonnen op en smijt ze in de bus. Iedereen begin te meppen en te bewegen. Binnen vijf
minuten heeft iedereen het niet koud meer. Zo dat heeft gewerkt.
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Over een van de belangrijkste wegen van Nepal, de Narayangarh Mugling Rajmarg, rijden we
naar het noorden. We gaan verder de bergen in. Het gaat op en neer. De route is prachtig. Dan
weer rijden we langs de oever van de rivier en het volgende moment stroomt hij diep onder
ons. Net aan die kant van de bus zit Jolanda. Als het haar te diep en te steil wordt gaat ze snel
aan de andere kant van de bus zitten.
Het verkeer bestaat hoofdzakelijk uit vrachtauto’s die goederen vanuit de dichtstbijzijnde
havenplaats in India (Kolkata) naar Kathmandu brengen. Een reis van ruim negenhonderd
kilometer. Tergend langzaam rijden ze naar de hoofdstad van Nepal en op volle snelheid
rijden ze leeg terug. Regelmatig zien we vrachtauto’s in de berm liggen.
De eerste stop is een foto- en natuurtoiletstop. Dan blijkt er toch een toilet te zijn. Als Petra en
Els bij het betonnen hokje aankomen, vertelt de jongen die buiten staat te wachten dat zijn
vriend met maag en darmkrampen er al even op zit.
De volgende stop is bij een van de hangbruggen die over de rivier is gespannen. Ik loop als
eerste naar de overkant. De brug hangt zeker tachtig meter boven de kolkende rivier. Terwijl
anderen nog naar de overkant lopen, ga ik al weer terug. Omdat de lange staalkabels goed in
de rotsen zijn verankerd, wiebelt de brug amper.
Bij Mugling moet de chauffeur kiezen tussen Pokhara en Kathmandu. We gaan linksaf en
steken via de smalle brug de rivier over. Rond tien uur stoppen we bij het Culture Village
Restaurant om iets te drinken. Overal nestelen mussen. Over de weg hebben ze een kabel
gespannen waaraan van alles is opgehangen. Kettingen, bloemen, kransen en lapjesstof.
Het is nog ongeveer vijfenvijftig kilometer rijden naar Pokhara. Gelukkig is het op deze weg
een stuk rustiger. Na anderhalf uur komen we vlak voor Pokhara in de file terecht. Er schijnt
een ongeluk te zijn gebeurd. Ook begint er straks een belangrijke voetbalwedstrijd. Overal
staan auto’s en bussen geparkeerd. Duizenden mannen lopen op straat. Vrachtauto’s vol ME
worden aangevoerd. Dat wordt misschien wel matten.
Pokhara is na Kathmandu wellicht de bekendste en meest bezochte stad in Nepal. De stad,
eigenlijk een groot dorp, ligt heel beschermd in het dal van de Seti rivier, op een hoogte van
ongeveer 880 meter.
Pokhara is het vertrekpunt voor Himalaya-trektochten. De bevolking van Pokhara bestaat
voornamelijk uit Magars, Gurungs, Brahmanen en Chetris. Ook wonen er Newars, die zich er
als kooplieden hebben gevestigd. De Gurungs zijn vooral bekend van de soldaten: de
Gurkha's. En dan zijn er ook nog de Tibetanen, die in vluchtelingenkampen wonen.
Pokhara bestaat uit drie gedeelten. Het eerste deel is de Bazar, de marktstraat, die
geconcentreerd ligt rondom Mahendra Pool. Het tweede deel is het gebied rondom de
luchthaven en het busstation. Het derde deel is de streek bij het Phewa-meer (‘lake area’).
Volgens de legende lag er heel lang geleden op de plaats van het huidige meer een
schitterende en welvarende stad. Op een dag verscheen er in deze stad een heel oude man die
niemand kende. Deze man was een god in mensengedaante, maar dat wist niemand. Hij
strompelde door de straten en klopte op vele deuren om wat eten te vragen. De mensen
keerden hem echter de rug toe en sloegen de deur voor zijn gezicht dicht. Ten slotte nodigde
een ouder echtpaar, dat in het armste deel van de stad woonde, hem uit en deelde de maaltijd
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met hem. De oude man bedankte hen heel hartelijk alvorens hen te verlaten, maar hij sprak
ook een waarschuwing uit: verlaat de stad onmiddellijk want haar wacht een verschrikkelijke
ramp. Het echtpaar volgde het advies op en spoedde zich naar de heuvels. Daar keken zij
achterom en zij konden hun ogen niet geloven: op de plaats waar eens de mooie stad had
geleden zagen zij een grote watervlakte. De gehele stad was overspoeld en ten onder gegaan.
Voorbij het vliegveld slaan we rechtsaf en rijden richting het Phewa-meer. We passeren
Basundhara Park en het oude Koninklijke paleis, wat verdacht veel op een villa lijkt. Biadam
Road is een drukke winkelstraat vol kledingzaken, restaurants en cybercafé’s. In een van de
zijstraten ligt ons hotel. Hotel Barahi. In de receptie deelt Marieke weer de kamersleutels uit.
Zodra de koffers op de kamer zijn gebracht, lopen we met z’n vieren naar de hoofdstraat om
een restaurantje te zoeken. Bij Restaurant Moondance zitten Dirk, Annique, Fred en Ad al aan
een tafeltje. Wij gaan aan een tafeltje op het terras zitten. Erg veel honger hebben we niet.
Henk bestelt een chicken sizzler, Petra en Jolanda een tonijnsandwich en ik een bordje friet.
Om drie uur lopen we met de hele groep naar het meer. Helaas zijn door de laaghangende
bewolking de hoge Himalaya-toppen aan de andere kant van het meer niet te zien. Met
roeibootjes worden we naar een eilandje gebracht. Op het kleine eilandje staan verschillende
tempeltjes. De belangrijkste is de Tal Barahi tempel, gewijd aan de godin Varahi. Alle
hindoetempeltjes hebben twee dingen gemeen. Ze stoken overal wierookstokjes en ze zijn
helemaal ondergescheten door de honderden duiven die hier huizen. Rond de Tal Barahi
tempel hangen zwarte bellen. Gelovigen lopen, nadat ze binnen bij de priester zijn geweest,
met de klok mee om de tempel en beroeren zoveel mogelijk bellen. Op de plek waar ze de bel
aanraken is het zwart verdwenen en het glimmende koper zichtbaar. Veel tijd hebben we niet
nodig om alles te bekijken. Via een omweg varen we terug ons vertrekpunt. Net als in het
natuurreservaat van Chitwan zijn er weer een aantal blij als ze het wiebelende bootje mogen
verlaten.
De rest van de dag mogen we zelf invullen. We lopen Baidam Road af. Overal proberen ze
ons naar binnen te lokken met mooie praatjes. Helaas lukt het hier niet om een jas te kopen.
Ze hebben gewoon mijn maat niet. Op een gegeven moment zegt een van de verkopers tegen
Petra: ‘Om een jas voor hem te maken, heb ik wel wol van drie yaks nodig.’ De winkels
verlichten ze hier met batterijlampen. Dat is goedkoper dan elektriciteit en je hebt geen last
van de vele stroomstoringen.
Met een geluidswagen rijden ze door de straten van Pokhara om te vertellen dat er lokaal weer
vogelgriep is uitgebroken. Er mogen geen eieren en vogelproducten meer worden verkocht.
Er is niemand die zich er ook maar iets van aantrekt.
Omdat de bewolking iets minder is geworden, klimmen we naar het dak van het hotel om te
kijken of we de besneeuwde toppen van het Annapurna-massief kunnen zien. Ze zijn vaag te
zien, maar met de avondzon is het toch een indrukwekkend gezicht.
Om zes uur zitten we weer bij restaurant Moondance. Deze keer binnen. Henk neemt
Chicken-in-the-basket, Jolanda een pizza met ui en knoflook. Petra een pizza met ui en tonijn
en ik een tunasandwich met frites. Het smaakt weer heerlijk. Jan en Els komen ook binnen en
nemen plaats aan het tafeltje naast ons. Als we bijna uitgegeten zijn, krijgt Jolanda het opeens
Spaans benauwd. Ze zegt dat ze naar het toilet wil, draait zich half om op haar stoel en zakt
achterover tegen de muur. Henk en Petra springen op. Terwijl Henk Jolanda vasthoudt, grijpt
Petra een ober en zegt hem een ambulance te bellen. Als het haar niet snel genoeg gaat sprint
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ze naar de centrale kassa en roept dat er een ambulance moet komen. Als ze aan Petra het
telefoonnummer vragen, springt ze uit haar vel en roept dat zij dat moeten weten. Intussen
verlaat een deel van de net genuttigde pizza het lichaam van Jolanda. Het gust eruit. Snel pak
ik een prullenpak.
Alles is in rep en roer. Mensen die in buurt van ons tafeltje zitten zoeken een ander plekje.
Van het restaurant bewegen ze alle kanten op, maar doen niks. Ik moet zelf de servetten uit de
keuken halen. Gelukkig komt Jolanda langzaam weer een beetje bij kennis. Twee
Amerikaanse studenten vragen aan Petra of zij misschien iets kunnen doen. Ze zitten in het
laatste jaar van hun medicijnenstudie. Petra maakt dankbaar gebruik van dit aanbod en neemt
ze mee naar ons tafeltje. De twee studenten voelen Jolanda’s pols te voelen en kijken naar wat
reflexen. Gelukkig is de pols goed. Een van de studenten denkt toch dat het een allergische
reactie is op iets wat in het eten heeft gezeten. Als hij Jolanda vraagt waar ze is weet ze het na
lang nadenken.
Plotseling staat ze op en wil ze weg. Ze wil zeker niet op de ambulance wachten. Als een
zombie verlaat zij het pand. We kunnen haar gewoon niet tegenhouden. Ze loopt gewoon
door. We zeggen Henk dat hij in de buurt van Jolanda moet blijven. De afhandeling in het
restaurant regelen wij wel. Als we hebben afgerekend, rennen we ze met alle tassen achterna.
Zodra de ambulance er is zullen ze hem doorsturen naar het hotel.
In het donker zien we Jolanda voor ons over de weg zwalken. Henk rent er omheen. Op de
een of andere manier heeft ze zichzelf op de automatische piloot gezet. Het is ongeveer
honderd meter lopen naar het hotel. Bij de receptie laat Petra Marieke bellen. Natuurlijk
bellen ze eerst een verkeerde. Terwijl Petra Marieke de situatie uitlegt, komt Henk
terughollen. De kamersleutel zit nog in de tas. Als hij weer boven komt heeft Jolanda net een
bloembak vol gekotst. Zodra de deur open is, gaat Jolanda doen wat ze op dit moment het
liefste doet: liggen.
Ik ga terug naar het restaurant om de ambulance op te vangen. Hebben die maffe Nepalezen
hem afgebeld. Wat een klojo’s. Terug bij het hotel heeft Marieke gelukkig toch ook maar een
dokter gebeld. Wij gaan naar onze kamer en wachten rustig af. Na een half uurtje ga ik maar
eens even kijken. De dokter is net geweest en heeft verteld dat het echt aan het eten heeft
gelegen. Hij schrijft een paar receptjes en een rekening van vijftig dollar uit en vertrekt weer.
Marieke gaat samen met Ruben de medicijnen op bij de apotheek ophalen. Bij het wegrijden
ziet de dokter dat de apotheek gesloten is. Snel belt hij Jolanda en vraagt of hij Marieke naar
een andere apotheek moet brengen. Maar Marieke is al weg. Hij blijft nog even wachten bij
de poort van het hotel. Als Marieke even later met de medicijnen, van een andere apotheek,
aankomt lopen, vertrekt de dokter. Om half elf gaan we allemaal te bed.

zondag 7 februari 2010
Vandaag hebben we een rustdag. Om half zeven sta ik op het dak van het hotel. Het is helder
en de besneeuwde toppen van de Machhapuchhre (6.997 meter), Annapurna III (7.555 meter),
Annapurna IV (7.525 meter), Annapurna II (7.939 meter) en Lamjung Himal (6.985 meter)
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zijn redelijk zichtbaar. Wat een massief. Petra komt ook nog even kijken. Als de bewolking
weer komt opzetten duiken we snel weer even in bed.
Tijdens het ontbijt geven Henk en Jolanda gelukkig ook weer een teken van leven. Iedereen is
zich rot geschrokken. Het gaat redelijk goed met Jolanda. Ze moet een paar keer per dag een
aantal pillen slikken en een smerig drankje drinken. Het eten laat ze voorlopig maar even voor
wat het is.
Na het ontbijt gaan we op ons gemak wat wandelen. Naar het meer en door de winkelstraat.
Als we voorbij het Moonlight restaurant lopen, zijn ze met brandslangen het hele restaurant
aan het schoonspuiten. Het water gutst werkelijk naar buiten. Zo erg smerig heeft Jolanda het
gisterenavond toch echt niet gemaakt. Het meeste was tenslotte toch in de prullenbak terecht
gekomen. Een van de obers komt naar mij toe en vraagt hoe het met Jolanda is. Ik kan hem
gelukkig vertellen dat het allemaal weer goed gaat. Hij vertelt dat ze bezig zijn het restaurant
extra goed schoon te maken omdat morgen de Amerikaans eigenaar langskomt.
Gezien het aantal bruiloften is het vandaag weer een gunstige dag om te trouwen. Tientallen
bruiloftsstoeten komen we tegen. Bruid en bruidegom zitten in een kleine, versierde Suzuki
met daarachter een ouwe bus vol bruiloftsgasten. Het is traditie dat alle bruiden op hun
trouwdag triest (blijven) kijken omdat zij het ouderlijke huis verlaten.
Fietsriksja’s zie je niet in Pokhara, wel heel veel Suzuki-taxi’s, die continu rondrijden en
vragen of ze je niet ergens kunnen brengen. We komen een jonge Nepalees tegen die bij de
Albert Heijn in Utrecht heeft gewerkt. Hij weet ons precies te vertellen wat waar in Utrecht is.
Elke dag fietste hij van Langbroek naar Utrecht om er in de supermarkt vakken te vullen. Hij
heeft flink kunnen sparen en nu heeft hij hier in Pokhara een klein winkeltje.
Bij Club Amsterdam drinken we koffie/thee. Terwijl Els, Jolanda en Petra verder gaan
shoppen, lopen Henk en ik naar de kapper. Voor driehonderd rupees wil hij Henk wel knippen
en scheren. Het wordt een hele klus. Alleen al om Henk te scheren heeft hij twee nieuwe
mesjes nodig. Toch lukt het hem Henk te fatsoeneren. Henk kan weer maanden vooruit. De
kapper geeft Henk ook nog een flinke massage. En ja, dan wordt de prijs opeens duizend
rupees.
Op het meer zijn ze nog steeds druk met het zoeken naar de vermiste Duitser. De paraglider is
gisteren in het meer gestort en nooit meer boven gekomen. Met bootjes, netten en
ankertouwen proberen ze hem te vinden.
Om half drie melden we ons bij de receptie. Ik heb mijn korte broek nog aan. Dat kan niet
want we gaan naar een Tibetaans Boeddhistisch klooster. Snel omkleden dan maar. Het
klooster ligt in een van de drie vluchtelingenkampen. Net buiten Pokhara ten noorden van het
meer. De bus zet ons af bij de Baglung Rajmarg. Hiervandaan lopen we het kamp in.
Op een groot veld is een ceremonie aan de gang onder leiding van een Boeddhist uit
Kathmandu. Er wordt van alles geofferd. Ik neem plaats bij een Nepalese familie op een
bankje tegen de muur. Van een oude man krijg ik een kussentje aangeboden. Na een kwartier
lang alle offers in vlammen te hebben zien opgaan, neem ik afscheid van de familie en loop
met de groep naar de tempel.
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De tempel is afgeladen met monniken. In het midden zitten monniken met enorme toeters en
trommels. Daarachter zitten de zangers. De meesten van ons nemen plaats op het grote kleed
bij de ingang. Dirk, Henk en ik gaan langs de zijkant tussen de jonge monniken zitten. Ik zit
naast een kereltje van een jaar of zes. Continu zijn ze onder het zingen naar elkaar aan het
seinen met behulp van gebarentaal. Een oudere monnik houdt alles in de gaten en geeft af en
toe een opdracht aan een van de jongens. Ze moeten dan iets te eten of te drinken voor de
ouderen halen.
De tempel is prachtig versierd met vlaggen en beelden. Eén wand bestaat uit honderden
goudkleurige Boeddhabeelden met in het midden een reusachtig groot Boeddhabeeld.
Buiten trekken we onze schoenen weer aan en lopen voordat we terug naar de bus gaan nog
even rond een enorm gebedswiel. Het kleine winkeltje van het klooster gaat open als we
vertrekken. Dat schiet niet echt op. Onderweg naar de bus proberen Tibetaanse vrouwen nog
de nodige spullen aan ons te slijten.
Terug in het hotel reorganiseert Petra de koffers. Verder leest en slaapt ze wat. Ik kijk wat
televisie en werk mijn dagboek bij. Rond een uur of zeven lopen we weer naar het
Moondance restaurant. Door de bediening worden we hartelijk ontvangen. Hans en Trudy (die
ik al de hele reis Agnes noem) hebben net hun eten op. Het was heerlijk. Ze adviseren ons de
vis. Als we ze vertellen dat in dit restaurant Jolanda gisteren zo ziek is geworden, trekken ze
wit weg.
Vanavond nemen Petra en ik een tonijnsandwich. Gelukkig is er ondanks de vogelgriep voor
Henk nog steeds kip verkrijgbaar. Jolanda vraagt gekookt water. Ze heeft cup-a-soup en
crackers meegenomen. Tijdens het eten komen de obers regelmatig vragen hoe het is en of het
allemaal smaakt. Hier heeft een zoutvaatje drie gaatjes en een pepervaatje één. In India het is
net andersom. Als we afgerekend hebben lopen we op ons gemak terug naar het hotel en gaan
te bed. Morgen is het weer vroeg dag.

maandag 8 februari 2010
Het is weer vroeg dag. Om half zes worden we gewekt door de wake-up call. Douchen,
aankleden, alles bij elkaar rapen en ontbijten.
Tijdens het ontbijt vertelt Joop dat zijn vrouw Wil gisterenavond precies hetzelfde is
overkomen als Jolanda. Ze waren met z’n zessen uit eten. In een ander restaurant. Na de
tomatensoep begint Wil enorm te zweten en rent naar buiten om te kotsen. Joop er achteraan.
Buiten is ze ook even van de wereld en weet ze even niets meer. Gelukkig gaat het nu weer
een stuk beter. Jan en Els waren er ook deze keer weer bij. Op de terugweg naar het hotel kan
Jan zijn maaginhoud niet binnen houden en deponeert hij het vakkundig op het asfalt. Ook hij
is weer redelijk opgeknapt.
De vis die Trudy (die ik nog steeds Agnes noem) gisteren heeft gegeten en die zij ons
adviseerde omdat die zo lekker was, zwemt op de een of andere manier niet lekker in haar
maag. Ze is zo ziek als een hond.
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Iets voor zevenen vertrekken we bij het hotel en rijden terug naar Mugling. De bewolking
hangt vandaag wel heel erg laag. Het zicht is af en toe nog geen vijftig meter. Gelukkig is er
niet al te veel verkeer op de weg. Iedereen in de bus ligt een beetje te doezelen. Buiten staan
echt prachtige typische Nepalese huizen. Het zijn soms complete villa’s war hele families in
wonen.
Buiten zijn een groot aantal Nepalezen al aan de dag begonnen, staan bij elkaar op straat en
drinken koffie, weer anderen zoeken in de hopen afval naar bruikbare of verkoopbare dingen
zoals plastic, karton, soms zelfs etensresten of wat anders. De zon komt langzaam op en zal de
mist hopelijk gauw verdrijven. Overal op straat ligt rotzooi en het schijnt bij het normale
straatbeeld te horen, hoewel het gelukkig veel minder is dan in India.
Het is ongeveer tweehonderd kilometer naar de hoofdstad van Nepal: Kathmandu. De eerste
stop is weer bij het ‘mussen’restaurant. Terwijl wij iets drinken verwisselen de chauffeur en
de busboy snel een van de rechter achterbanden van onze bus.
Vlak voor Mugling stapt er een kereltje van een jaar of twaalf in de bus. Hij heeft een sarangi
bij zich. Een klein houten snaarinstrument dat met een strijkstok wordt bespeeld. Voorin de
bus bespeelt hij het instrument en zingt hij een paar volksliedjes. Als we bij het drukke
Mugling de rivier hebben overgestoken, geeft Marieke hem een fooi en verlaat hij de bus.
Fred en ik vertolken na het vertrek van de Nepalese Heintje, een parodie op de Nederlandse
sneldichter Willy Alfredo, die furore maakte met de uitdagende kreet: ‘Roept u maar!’ Na het
roepen van een trefwoord maakt Fred er ter plekke een eenvoudig rijmpje op.
Wij volgen de Prithvi snelweg naar het oosten, richting Kathmandu. Vanaf hier gaat het
klimmen beginnen. Onderweg stoppen we even voor de plassers en de rookverslaafden en
rijden dan snel weer verder. Niet lang daarna komen we vast te staan. Een vrachtauto heeft
een bus geraakt en de greppel ingeduwd. Het moet net zijn gebeurd. Gelukkig zijn er al
mensen bij die de passagiers de bus uit helpen. De politie regelt het verkeer. Achter op de
vrachtauto staat in felle kleuren de tekst: ‘See yoU’. Blijkbaar deze keer toch niet. We kunnen
er gelukkig snel voorbij. Even verderop zorgt een truck die door zijn assen is gezakt voor het
nodige oponthoud.
We volgen de meanderende Trisuli-rivier stroomopwaarts. Over de rivier hebben ze diverse
hangbruggen en ingenieuze kabelbaantjes gemaakt. In een bakje en met het nodige
spierballenwerk sjorren de mensen zich naar de overkant. Andere kabelbaantjes zijn alleen
bestemd om goederen de rivier over te brengen.
De huizen in het landschap zorgen voor veel kleur, van zachtroze tot hemelsblauw en
appelgroen zonder dat de kleuren met elkaar vloeken. Het ene van leem zomaar ergens in het
veld, een volgende van steen en weer een ander ziet er uit als een Frans landhuis met een heus
hek eromheen. Arm en rijk leven zoals overal op hier dicht naast elkaar.
Het water in de rivier staat niet al te hoog. Met enorme kranen graven ze de drooggevallen
rivierbedding uit. Het grind wordt met vrachtwagens afgevoerd. Kinderen zijn bezig met
hamers grote brokken te verbrijzelen. Kinderarbeid bestaat hier gewoon nog
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Om half twaalf stoppen we voor de lunch in Dhading, bij Hamlet Restaurant. Marieke heeft
vanmorgen al doorgegeven wie wat wil eten. Petra en ik hebben tomatensoep met een
kaastosti en patat. Het smaakt prima. Het eten wordt geserveerd op het dakterras met een
prachtig uitzicht over de vallei.
Het is hiervandaan nog vierenvijftig kilometer naar Kathmandu. Ruim anderhalf uur. De weg
wordt steeds steiler en slechter. En de afgrond links van ons steeds dieper. De ongelukken
nemen helaas ook toe. Eén vrachtauto heeft zich vakkundig in een huis geboord. Ook zijn er
een paar tientallen meters naar beneden gestort. De enorme betonnen blokken langs de weg
hebben dit helaas niet kunnen voorkomen. Gelukkig is er overal politie bij en zijn mensen
bezig eerste hulp (in de breedste zin des woord) te verlenen. Op de gekste plekken staan
vrachtauto’s met pech. Gebroken assen en kapotte banden zijn heel normaal. De weg wordt
netjes afgezet door stenen rond het voertuig op het asfalt te leggen. Regelmatig zien we dat de
lading van een gestrande vrachtauto met de hand wordt overgeheveld naar een andere
vrachtauto. Dat is flink scheppen. Veel haast maken ze er niet mee. Ook onze bus raakt af en
toe een betonblok dat langs de kant van de weg ligt. Dan kom je toch wel erg dicht in de buurt
van het randje.
Aan de overkant van de rivier liggen prachtige rijstterrassen, mooie groene bergen met o.a.
bananenbomen, bamboe en dorpjes met houten of golfplaten huisjes. Daar hebben ze de
ruimte. Maar op de smalle strook naast de weg van hooguit drie of vier meter niet. En hier
leven ook mensen. In schamele hutjes. Kinderen lopen langs de weg, waar vrachtwagens in de
eerste versnelling naar boven kruipen en alle uitlaatgassen zo de hutjes in blazen.
Na zeven uur rijden bereiken we de hoogvlakte waar Kathmandu ligt. We zijn dan op
ongeveer 1.350 meter boven zeeniveau. Ook hier is het weer mistig. De naam Kathmandu
komt van Kasthamandap, het Nepalese woord voor houten huis. Naarmate we dichter bij de
hoofdstad komen wordt het drukker. Kathmandu werkt als een magneet op de Nepalese
bevolking. Iedereen trekt naar deze miljoenenstad in de hoop een beter leven te krijgen.
Voordat we naar ons hotel gaan, bezoeken we eerst de boeddhistische stupa Swayambunath,
de apentempel. Deze tempel, gelegen op een heuvel, is de oudste tempel van Nepal. Hij is
meer dan vijfentwintighonderd jaar oud. De geschiedenis van de stupa is in nevelen gehuld.
Een legende vertelt dat op de plaats van de vallei van Kathmandu een meer was waarop een
lotusbloem dreef, die een schitterend licht verspreidde. De Boeddhisten beschouwden de
bloem als een incarnatie van Adiboeddha. Nadat Manjushri met een zwaard een kloof in de
rotsen had gehakt, stroomde al het water weg en viel de vallei droog. Om de lotus tegen
diefstal en vernieling te beschermen, bouwde men over de lotus een stupa. De stupa
Swayambunath.
De bus zet ons af halverwege de trap met driehonderdvijfenzestig treden. Dat scheelt een heel
stuk klimmen. Op de trap zitten allemaal bedelaars en straatverkopers. Ze willen of geld of
ons weer van alles verkopen. Overal wemelt het van de apen. Een vrouw probeert iets uit haar
tas te pakken. Onmiddellijk wordt ze belaagd door een horde apen die denken dat er iets te
eten valt. Alsof ze het ruiken. Snel gooit de vrouw het plastic zakje met eten op de grond en
rent weg. Boven aan de trap ligt het beeld van Vajra. Dit beeld stelt een bliksemschicht voor:
het symbool van zowel de Oerboeddha als de Hindoegod Indra.
Op de stupa staan in de vier windrichtingen de ogen van Boeddha geschilderd. Boeddha heeft
geen mond, want hij die alles ziet en weet, spreekt nooit. De koepel wordt omsloten door een
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balustrade met 211 gebedsmolens, met op elk daarvan de heilige mantra 'Om mani padme
hum'.
In de stupanissen bevinden zich behalve de vijf Dhyani-Boeddha's (de boeddha's van de vijf
richtingen) een aantal godheden in gezelschap van hun rijdieren. In het oosten Akshobhya op
de olifant en Vairocana op de leeuw, in het zuiden Ratnasambhava op het paard, in het westen
Amitabha op de pauw en in het noorden Amoghasiddhi op de hemelse vogel Garuda. Tussen
deze transcendente Boeddha's, die tevens de kosmische elementen aarde, water, vuur, wind en
ether belichamen, liggen nissen voor vier aan hen toegekende vrouwelijke aspecten, de
Boeddha-Shakti's.
Uit de toren steken dertien door omliggende kloosters geschonken zonneschermen, die de
verschillende stadia op weg naar volmaaktheid en verlichting symboliseren. Het centrale
element van de stupa is de houten paal binnenin, die regelmatig wordt vervangen tijdens
rituele ceremoniën.
Ook hier boven is het vergeven van de apen. Ze plunderen de prullenbakken en houden
toeristen in de gaten die hun tas open hebben. Als ze er een ontdekken stelen ze hem in notime leeg. Rondom de stupa bevinden zich onderkomens voor pelgrims, woonhuizen, kleine
pagoden, chaitya’s, sikhara’s, souvenirwinkels en Tibetaanse kloosters. Natuurlijk hangen er
overal gebedsvlaggen.
Vanaf de stupa zou je een prachtig uitzicht over de stad kunnen hebben. Helaas is het te heiig
en het uitzicht geen foto waard. Van bepaalde tempels mag er om duistere redenen geen foto
worden gemaakt. Een bejaarde man loopt continu met een stok achter de apen aan om ze weg
te jagen. Onbegonnen werk. Vanuit een tempel klinken dezelfde tonen en gezangen als vanuit
de Tibetaanse tempel in Pokhara.
De bus brengt ons naar het centrum van Kathmandu. Het laatste stukje naar het Durbar Square
lopen we. De temperatuur is prima. Ongeveer twintig graden. Durbar is het Nepalese woord
voor paleis. Durbar Square is de belangrijkste bezienswaardigheid en het kloppend hart van
Kathmandu. Het krioelt er van mensen, taxi’s, heilige koeien, fietsriksja’s en straatkinderen.
Toch is het heel anders druk dan in India. Wat het grote verschil is weet ik nog niet. Het
geluid is in ieder geval anders. Ondanks het feit dat het Durbar Square van Kathmandu niet
goed is onderhouden, is het toch een bezoek waard. Er staan meer dan vijftig tempels, onder
andere de Kasthamandap tempel, de Taleju tempel en andere religieuze monumenten. Het
verhaal gaat dat één van de tempels is gebouwd met het hout van één boom. De oudste tempel
dateert uit de twaalfde eeuw. Het belangrijkste gebouw is het Koninklijke paleis, Hanuman
Dhoka. In dit paleis is een aantal jaar geleden tijdens de opstand een groot deel van de
Koninklijke familie vermoord. Sindsdien is Nepal een republiek.
Continu worden we achtervolgd door verkopers en bedelaars. Op een gegeven moment is
Petra er eentje zo zat dat ze hem vraagt haar aan te kijken. Petra’s blik is voor hem voldoende
om te vertrekken. Een andere plaag hier zijn de duiven. Ze nestelen overal en schijten alles
onder.
Met onze gids bekijken we een aantal tempels. Bij een aantal zijn ze de dakpannen aan het
vernieuwen. De oude exemplaren staan keurig opgestapeld op het plein. Een Nepalees ziet mij
met een oude dakpan lopen en vraagt aan Marieke wat ik er mee moet. ‘O’ zegt Marieke, ‘niet
op letten, die is gek.’
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Tegen half vijf lopen we naar het paleis van Kumari, de Kumari Mahal of Kumari Chhen,
tegenover het Koninklijke paleis. In dit fraai gesneden houten huis wordt de Kumari als
levende godin vereerd. De Kumari is een jong meisje waarin de godin zich incarneert tot aan
haar puberteit, als ze voor het eerst menstrueert. Dan verlaat de godin haar, en ze neemt plaats
in een ander jong meisje. De heilige maagd wordt in Nepal door zowel Hindoes als
Boeddhisten vereerd, al maken de hindoes het overgrote deel van de bevolking uit.
Ze verschijnt voor het rijk gedecoreerde venster van de eeuwenoude pagode, gekleed in een
kostbaar kostuum van rood en goud, als ze wordt geroepen door de wachter, een plicht die ze
ook trouw voor de toeristen vervult. Haar verschijning betekent veel voor degenen die haar
hebben gezien. Tijdens feestdagen wordt ze op een draagstoel of in een wagen door het land
gedragen. Het grootste feest is Indra Jatra, in augustus-september. Ze wordt dan met andere
levende goden gedurende drie dagen door de stad gereden.
Naast de Koninklijke Kumari zijn er vele andere Kumari's. Elke plaats heeft zijn eigen heilige
Maagd. Maar de Kumari van Kathmandu wordt door iedereen vereerd. Zij zegent het volk en
is verantwoordelijk voor de vrede en voorspoed in het land.
Als de tijd is gekomen dat de Kumari door een nieuw meisje wordt opgevolgd, gaan de
priesters op zoek naar een kandidate. Zij moet afkomstig zijn uit de Shakya-familie, de kaste
van de goud- en zilversmeden. Uit deze boeddhistische familie was ook Boeddha zelf
geboren. De meisjes zijn meestal tussen de drie en vijf jaar oud. Ze wordt geselecteerd uit de
mooiste meisjes, die geen enkel litteken of onregelmatigheid mogen vertonen. Ze moet
voldoen aan tweeëndertig fysieke eisen. Haar horoscoop moet passen. Ze moet bestand zijn
tegen eenzaamheid, maar ook vrij kunnen omgaan met vreemden. Ook moet ze enige
beproevingen doorstaan op basis waarvan ze door de selectie komt. Het precieze ritueel is
geheim. Hun moed wordt op de proef gesteld in een donkere ruimte waarin ze worden
geconfronteerd met gemaskerde, dansende mannen en onthoofde geiten, waterbuffels en
bloederige ingewanden, overblijfselen van offers aan Kali, die net als de Kumari een aspect
van Doerga is, maar dan haar ontzagwekkende vorm. Wie hiervoor de minste angst heeft,
wordt de nieuwe 'levende godin'. Ten slotte moet ze de kleding van haar voorgangster
herkennen.
De maagd wordt vereerd als een incarnatie van Parvati, of als een aspect van de Shakti, de
scheppende of vrouwelijke kracht. De Kumari is gebonden aan verschillende plichten en
taboes. Ze mag niet bloeden. Ze mag de grond niet aanraken, en moet altijd binnenblijven. Ze
brengt haar tijd voornamelijk door met spelen. Ze heeft een reeks bedienden die alles
verzorgen en haar wassen en kleden. Ze draagt kostbare jurken, die altijd een rode kleur
hebben, en juwelen. De overheersende rode kleur herinnert aan het bloed dat zij niet mag
verliezen. Op het voorhoofd van de maagd is een derde oog geschilderd.
De Kumari verliest haar goddelijke status als ze voor het eerst menstrueert. Of al eerder door
een verwonding bloedt. Ze is dan weer gewoon een meisje. De godin incarneert in haar
opvolgster. Vanaf het moment dat ze is geïnstalleerd, tijdens het Dashain-feest, neemt de
godin bezit van haar.
De verering zou dateren uit de zestiende eeuw. Er bestaan diverse oorsprongslegenden over
de maagdelijke godin. Ooit zou een koning een jong, maagdelijk meisje hebben verkracht.
Om haar vergeving af te smeken vereerde hij haar later als een godin. Deze godin leeft eeuwig
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voort in de jonge meisjes die haar representeren. Zij fungeert als symbool voor de onschuld,
en moet mannen eraan herinneren de daad van de koning niet te herhalen. Helaas roept dit in
de praktijk niet het gewenste respect op, want seksueel geweld tegenover jonge meisjes komt
in Nepal veel voor.
Volgens een ander verhaal dobbelde de koning met de beschermgodin van Kathmandu, Taleju
Bhawani. De koning deed iets oneerlijks, en de godin trok haar bescherming in. Maar later
beloofde ze terug te keren in de gedaante van een jong meisje.
Een derde verhaal vertelt over een jong meisje dat uit het rijk werd verbannen omdat ze
bezeten was van de godin Durga. De koningin droeg echter op haar terug te halen en haar te
vereren als incarnatie van Durga.
De laatste tijd wordt steeds meer kritiek hoorbaar op het onnatuurlijke leven dat het kind leidt.
Ze wordt door iedereen aanbeden en verwend, maar ten slotte ongevoelig aan haar lot
overgelaten zodra ze begint te menstrueren. Haar leven is totaal niet afgestemd op het lot dat
haar wacht als ze weer teruggestuurd wordt naar de gewone maatschappij. De kans is klein
dat ze ooit een man zal vinden, vanwege het geloof dat wie trouwt met een voormalige godin
vroeg zal sterven. Ze krijgt geen opleiding of opvoeding, omdat geen sterveling het aandurft
om een godin op haar verantwoordelijkheden te wijzen. Nog niet zo lang geleden heeft de
Nepalese regering voor de ex-Kumari de enige sociale voorziening in Nepal getroffen. Zij zijn
de enigen in het land die een levenslang pensioen krijgen.
Het wordt steeds moeilijker om een nieuwe Kumari te vinden, omdat ouders niet zo vereerd
zijn als vroeger dat hun kind wordt geselecteerd. Men ziet liever dat hun kind naar school
gaat, omdat dit belangrijk is voor het vinden van werk.
Via een klein deurtje komen we op de prachtig gedecoreerde binnenplaats van het paleis. Op
een gegeven moment moeten alle fototoestellen verdwijnen. Een paar Duitsers krijgen van
een Nepalees een waarschuwing omdat ze hun camera’s niet opbergen. Dan verschijnt de
Kumari achter het kleine venster. Binnen een minuut is ze weer verdwenen. Wat een triest
gebeuren. Als we naar buiten lopen, staan er vrouwen kaarten van de Kumari te verkopen.
Vijf voor honderd rupees.
Door een drukke winkelstraat lopen we met de hele groep naar de bus die ons naar het hotel
brengt. De laatste dagen in Nepal verblijven wij in Hotel Shanker. Het is vroeger een paleis
geweest. In de lobby krijgen we een welkomstdrankje aangeboden. Op onze kamer, nummer
615, krijgen we van Marieke twee uurtjes rust voordat we aan tafel mogen. Petra gaat slapen
en ik heb voldoende inspiratie om mijn dagboek te vullen.
Om zeven uur gaan we aan tafel. We kunnen kiezen tussen een buffet of a la carte. Het
smaakt ook hier weer prima.

dinsdag 9 februari 2010
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Om half zes ben ik wakker. Prima geslapen. Petra ligt nog naast mij te ronken. In alle rust
werk ik mijn dagboek bij en lees wat. Om acht uur is de wake-up call. Op ons gemak gaan we
douchen en ontbijten. Ze hebben zelfs kaas: yakkaas.
Vier reisgenoten zaten al in alle vroegte op het vliegveld om een Mount Everest-vlucht te
maken. Vanwege de aanhoudende lage bewolking wordt de vlucht uiteindelijk geannuleerd.
Als we om half tien buiten komen regent het. De eerste regen van 2010in Kathmandu.
Voorbode van de komende zomer. Maar ja, daar kopen wij niks voor. Door een enorme
verkeerschaos rijden we naar Bodnath. Bodnath (de `Verlichte') is een van de grootste stupa's
in de wereld. Hij staat ongeveer zeven kilometer ten oosten van Kathmandu. Het verhaal gaat
dat de vijf eeuwen oude stupa de beenderen bevat van Kashyapa Boeddha, één van de
voorgaande incarnaties van Gautama Boeddha.
De basis van de stupa is vierkant. Daarop staat de witte, ronde klok (‘garbha’) met een
doorsnede van honderd meter. Regelmatig wordt de koepel gewit en daarna met emmers
saffraankleurige verfstof overgoten zodat de koepel op een lotusbloem lijkt. Op de garbha is
een goudkleurige kubus waarop de alziende ogen van Boeddha zijn geschilderd. De
vraagtekenvormige ‘neus’ staat eigenlijk voor het Nepalese cijfer 1 ofwel de enige manier om
verlichting te bereiken. Op de kubus is een piramidevorm met dertien treden. De stupa wordt
bekroond door een metalen ceremoniële paraplu, die is versierd met honderden kleurrijke
gebedsvlaggen. De hoogte is zesendertig meter.
Een slimme Nepalees ziet ons in de stromende regen aankomen. Onmiddellijk komt hij op ons
af met een hele bos kleurrijke paraplu’s. Voor vierhonderd rupees kopen we er snel eentje van
hem. Op ons gemak lopen we om de stupa. Door het grijze weer is het maar een trieste
bedoening. Rondom de stupa hebben ze allemaal gebedsmolens aangebracht. Bijna continu
worden ze draaiende gehouden door de gelovigen die erlangs lopen. In de muur om de stupa
zijn circa tachtig Boeddhabeelden te vinden.
Bodnath is het centrum voor de Tibetaanse cultuur in Nepal. Rond de stupa wonen en werken
veel Tibetaanse vluchtelingen. Door de stromende regen lopen we terug naar de bus. Behalve
Robert, hij gaat met een taxi terug naar het hotel. Hij is deze reis voor de derde keer ziek.
Met de bus komen we weer in het verkeer vast te zitten. Met loeiende sirenes probeert een
ambulance tussen alle auto’s door te wurmen. Veel medewerking krijgt de bestuurder niet.
Als dat maar goed afloopt met de man of vrouw die erin ligt. Bij Pashupatinath verlaten we de
bus. Het is gelukkig bijna droog.
Met de hele groep lopen we naar de belangrijkste hindoetempel in Nepal. De tempel is
opgedragen aan Shiva in zijn gedaante van Pashupati, de god van de dieren, en ligt aan de
heilige Bagmati rivier. Aan de gaths (trappen om naar de rivier af te dalen) zijn plateaus
gemaakt waar dagelijks crematies plaatsvinden. Er zijn negen crematieplaatsen. Zeven voor
de gewone man en vrouw, één voor de rijken met aanzien en één voor de Koninklijke familie.
De Pashupatinath tempel is voor niet-hindoes niet toegankelijk. Wel voor apen. Met hele
groepen rennen ze met veel lawaai over de zinken daken. In de rivier staat amper water. En
wat er aan water is, is ook nog ernstig vervuild.
Vanaf de overkant van de rivier kunnen we alle gebeurtenissen gadeslaan. Als we voorbij een
peloton militairen lopen wordt er net een sadhu met stokken afgerost. Zo snel mogelijk maakt
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hij zich uit de voeten. De militairen zijn er om de komende dagen de orde te bewaken. Er
worden hier op het tempelcomplex tijdens het Mahashivratri-festival honderden oranje
geklede sadhu’s verwacht.
Aan de overkant van de rivier zijn verschillende crematies aan de gang. Een man zit met een
lange bamboestok in een brandstapel te porren om het vuur aan te wakkeren. Naast een andere
brandstapel ligt het lichaam van een man. De overledene ligt onder een doek en wordt door de
nabestaanden discreet ontkleed, waarna de kleding in de heilige rivier wordt gegooid. Het
lichaam wordt tot aan het hoofd in witte doeken gewikkeld en vervolgens worden de
overledene en de brandstapel bewierookt. Daarna wordt het lichaam driemaal met de klok
mee door de vier zoons rond de stapel gedragen en op de brandstapel gelegd.
In tegenstelling tot in India mogen in Nepal vrouwen wel aanwezig zijn bij de crematie. Zij
zijn gekleed in zwarte sari’s met een rode rand en dragen hun lange zwarte haren los. Zij
strooien bloemen over de overleden vlak voordat het vuur wordt aangestoken.
Vervolgens loopt de oudste zoon met een brandende stok nogmaals drie maal rond de stapel
waarna hij de stapel aansteekt ter hoogte van de mond. Deze plaats is belangrijk omdat men
gelooft dat de geest van de overledene het lichaam via de mond verlaat. Bij heel veel doden
wordt er een stukje goud op de tong gelegd. Mocht men het Nirvana niet bereiken, dan moet
dat stukje goud zorgen voor een tong die enkel de waarheid spreekt in een volgend leven.
Zodra de stapel goed vlam heeft gevat, wordt er stro over het lichaam gelegd. Dit stro is
vooraf in de Bagmati rivier natgemaakt waardoor er veel witte rook vanaf komt. Het gezicht
van de overledene is niet meer zichtbaar en nu begint voor de nabestaanden het wachten totdat
alles is opgebrand. Hier gaan enkele uren overheen.
Terwijl de meeste zaken die zich rondom de Bagmati rivier afspelen een sterk religieus
karakter hebben, zijn er ook mensen die hier puur voor het geld komen. Twee vrouwen waden
door de bijna drooggelegde rivier op zoek naar sieraden, stukjes goud en geofferde muntjes.
Verderop zit een man in de stromende regen naast een brandende stapel hout. Zijn haren heeft
hij als teken van rouw afgeschoren. Het is moeilijk te begrijpen dat hij daar zo rustig zit
terwijl het lichaam van een familielid in rook op gaat. Het is indrukwekkend, maar door de
serene sfeer is het niet akelig. Ik voel mij er goed bij.
Terwijl de anderen het complex bekijken, blijf ik bij de crematieplaats. Vanonder mijn
paraplu krijg ik steeds meer bewondering voor de wijze waarop deze mensen met het leven en
de dood omgaan.
Af en toe schuifelt er een ‘heilige man’ voorbij. Ondanks de neer plenzende regen weten ze
dat ze met hun kleurrijk beschilderde gezichten en hun lange rastahaar erg fotogeniek zijn.
Zodra ze een camera zien, gaat hun hand direct in de bedelhouding. Officieel gezien zijn ze
afhankelijk van giften, maar hier zullen ze wel flink verdienen voor het poseren.
Voor het eerst deze reis heb ik het idee dat we veel te snel weer moeten vertrekken. Er is hier
nog zoveel te leren. Tegen mijn zin loop ik terug naar de bus.
Als iedereen er is brengt de bus ons naar Bhaktapur. Vijftien kilometer ten zuidoosten van de
hoofdstad. De stad is een soort openluchtmuseum. Om binnen te komen moet er geld worden
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betaald wat gebruikt wordt voor de restauratie en het onderhoud van de gebouwen in de stad.
Via een trap komen we bij het toeristische centrum en oudste plein van de stad: Durbar
Square. Je waant je echt in de middeleeuwen. Gelukkig heeft men er het gemotoriseerde
verkeer zoveel mogelijk teruggedrongen, waardoor de sfeer authentiek blijft.
Door een aardbeving in 1934 zijn veel tempels verwoest. In 1970 is een groot deel van het
centrum gerestaureerd met financiële steun uit West-Duitsland. Naast de historische
gebouwen is toen ook de bestrating rigoureus aangepakt. De stad is hierdoor schoner en
aantrekkelijker geworden zonder de typische middeleeuwse sfeer te verliezen. De houten
gebouwen zijn voorzien van bijzonder fraai houtsnijwerk. Van Robin en Marieke krijgen we
uitleg over de stad waar een groot deel van Bertolucci's film 'Little Boeddha' werd
opgenomen. De gouden poort en het paleis worden streng bewaakt door zwaargewapende
militairen.
Op Taumadhi Tol, het centrale plein van Bhaktapur lunchen we op de eerste verdieping van
café/restaurant Nyatapola. Door de kleine raampjes hebben we een prachtig uitzicht op het
plein met zijn dertig meter hoge Nyatapola-tempel, de hoogste tempel van Nepal. De tempel
is gebouwd in 1702. Het bouwwerk staat op een sokkel van vijf verdiepingen, en het dak telt
vijf lagen. Langs de steile trap van de tempels staan stenen beschermers: als eerste de broers
Jai en Patta Malla die beschikten over de kracht van tien mannen, gevolgd door olifanten
leeuwen, griffioenen en mindere godheden, elk tien keer sterker dan de voorafgaande. Deze
reeks voert naar de godin die in de tempel verblijft. Regelmatig gaan de hemelsluizen
helemaal open.
Na deze heerlijke lunch gaan we toch maar de regen in en slenteren door de prachtige stad.
We komen uiteindelijk uit in de wijk Talako, waar de pottenbakkerskaste verblijft. Terwijl
normaliter de potten, kommetjes, schaaltjes, kruiken en olielampjes in de zon liggen te
drogen, is er nu geen stukje aardewerk te vinden. De grote balen stro, die als brandstof wordt
gebruikt, liggen onder enorme stukken plastic. De middeleeuwse stad biedt een troosteloze
indruk. Winkeliers hebben hun handel binnengehaald. Sommigen hebben zelfs hun zaakje
gesloten. Het hemelwater komt nog steeds met bakken uit de hemel. Op de terugweg naar
Taumadhi Tol schuilen we nog even in een klein winkeltje. Om de tijd te doden kopen we een
paar vellen handgeschept papier en wat kaarten. De verkoper is dolgelukkig dat we iets van
hem kopen. We zijn vandaag zijn eerste klanten.
Terwijl we op de veranda van het Nyatapola-restaurant wachten op de rest worden we
onmiddellijk belaagd door verkopers, handelaars en bedelaars. Petra maakt er weer een sport
van om zo goedkoop mogelijk een gebedswiel te kopen. Ze blijft tot het laatste moment
onderhandelen.
Als iedereen er is, lopen we door de stromende regen terug naar de bus. De gevolgen van een
dag regen zijn duidelijk zichtbaar. Hele stukken van de Arnico Highway staan blank. Deze
‘snelweg’ is honderdveertig kilometer lang en loopt van Kathmandu tot de Tibetaanse grens.
Ondanks het slechte weer wordt er op een klein veldje langs de weg autorijles gegeven.
Natuurlijk in Suzuki’s.
Om zeven uur gaan we aan tafel. Het is ons afscheidsdiner in Nepal. Ze hebben van het hotel
in een aparte zaal speciaal voor ons één lange tafel gedekt. Tijdens het toetje verzorgen
Annique en ik de afscheidsspeech voor Marieke, onze Mother India van de afgelopen weken.
Natuurlijk ontbreekt de envelop als dank voor alle zorgen niet. Rond negen uur zoekt iedereen
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zijn of haar kamer op. De eerste hotelkamer deze reis met een bijbel en een hindoeïstisch boek
in het nachtkastje.

woensdag 10 februari 2010
Vandaag hebben we geen wake-up call. Rond kwart voor acht worden we wakker. Heerlijk op
ons gemak douchen, aankleden en ontbijten. Ik los mijn laatste ORS-tablet op in een halve
liter water en geef de rest van de tabletten aan Marieke. Na het ontbijt gaan Henk, Jolanda,
Petra en ik lopend naar de bekendste toeristenwijk van Kathmandu: Thamel. Gelukkig is het
droog. Het is ongeveer vijftien minuten lopen. Langs de muur van het paleis. Onderweg
komen we heel veel scholieren tegen. Keurig in een schooluniform. Gisteren hadden de
meisjes nog een witte strik in het haar, vandaag een rode.
In een heel klein winkeltje met bouwmaterialen ontdekt Henk het gaas waarnaar hij al dagen
op zoek is. Volgens Henk betaal je hier maar een fractie van wat het in Nederland kost. Hij
koopt een hele rol en spreekt met de Nepalees af dat we hem op de terugweg op komen halen.
De bevolking van Thamel bestaat voor het grootste deel uit de etnische groep Newar. Het is
een groot doolhof van kleine straatjes en steegjes vol Nepalese en Westerse winkels met
uitrusting voor de bergsport, geldwisselkantoren, restaurants, souvenirshops, hotelletjes,
pensions, (internet)cafés en nachtclubs. Veel winkels zijn niet groter zijn dan een kledingkast.
Regelmatig moet je bukken om niet je hoofd te stoten aan de uitgestalde waar. Ik geef mijn
gisteren gekochte paraplu aan een riksjarijder. Hij is er dolgelukkig mee. Bij elk restaurant
ruikt het anders. Het water loopt je af en toe in de mond. Deze wijk is vooral in trek bij
cultuur- en rugzaktoeristen.
Met regelmaat wordt gevraagd of we een taxi nodig hebben. En ze garanderen ons allemaal
dat we met gemak met z’n vieren in de kleine Suzuki/Mahindra passen. In een zijstraatje
ontdekken we een echte kunstgalerie. Daar moeten we naar binnen. Echt spectaculair is het
helaas niet. Veel traditionele werken en drie moderne. Jammer.
Op de terugweg lopen we langs de ‘gaas’winkel. De man heeft het nog niet ingepakt. Dat is
maar goed ook, want Henk besluit toch maar het roestvrij gaas te kopen in plaats van het
gegalvaniseerde. Met stukken krant wordt de rol van dertig meter en één meter dertig breed
ingepakt. Het plakband om alles vast te plakken moet hij in een winkeltje aan de overkant van
de straat lenen. Met de zware rol gaas op zijn schouder loopt Henk terug richting hotel
Shanker. Op het bouwterrein naast het hotel koopt Jolanda van een vrouw die er rondscharrelt
twee kunststof cementzakken om de rol beter in te pakken. Hij moet tenslotte nog mee nar
Nederland.
Om kwart voor twaalf verlaten we ons hotel en rijden met de bus naar Tribhuvan International
Airport. Het vliegveld ligt 1.338 meter boven zeeniveau. Het is rond en op het vliegveld een
grote chaos. Om het luchthavengebouw binnen te komen moet iedereen zijn paspoort en ticket
laten zien. Daarna moet alles en iedereen door de scan. Ook onze schoenen. Natuurlijk
worden we gefouilleerd. Bij de balie van vliegtuigmaatschappij JetLite checken we in. Op ons
verzoek krijgen we stoelen aan de rechterkant van het vliegtuig. Aan het raam. Onze koffers
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wegen samen precies veertig kilo. Gelukkig voor Henk mag je hier vijfentwintig kilogram per
persoon meenemen. Alle bagage (koffers en tassen) wordt volgehangen en geplakt met
veiligheidslabels en -stickers.
Als we onze koffers op de lopende band hebben achtergelaten en onze instapkaarten hebben,
gaan we met de roltrap naar boven. Daar staan twee enorme rijen voor de volgende security
check. Mannen links, vrouwen rechts. Erg hard gaat het niet. Een aantal dames gaat de laatste
rupees uitgeven in de paar winkeltjes die er zijn.
Na lang wachten komen we aan bij de Security. Daar begint het hele circus van vooraf aan.
Schoenen uit. Fouilleren. De handbagage en de schoenen door de scanner. Overal en op alles
komen stempels en handtekeningen. Een paar meter verderop moet alle handbagage open.
Alles moet worden uitgepakt en wordt grondig gecontroleerd. Fred heeft het niet meer en stort
in. Dit heeft hij nog nergens meegemaakt. Als Rob foto’s maakt van de Security krijgt hij
onmiddellijk op zijn donder. Voordat we de ruimte verlaten willen ze nog een keer alle
uitreispapieren en paspoorten zien.
Vlak voor de vertrekhal is een kleine ruimte waar wij gaan zitten wachten op alle anderen.
Langzaam druppelen ze door de controle. Als iedereen er is, lopen we naar de vertrekhal. Het
is eigenlijk één grote vierkante ruimte met veel te weinig stoelen. Onze vlucht heeft een flinke
vertraging. Boven de twee uitgangen hangen schermen met vluchtnummers.
Een geluidsinstallatie hebben ze hier niet. In de plaats daarvan lopen er drie geüniformeerde
mannetjes rond. Continu lopen ze te roepen. Maar wat ze roepen is onverstaanbaar. Andere
vliegveldmedewerkers staan met de hand passagierslijsten van de vertrekkende vliegtuigen af
te vinken. Als ze nog een paar passagiers missen, gaan de drie mannetjes hen zoeken in de
vertrekhal. Dat is pas service.
En dan opeens verschijnt ons vluchtnummer op een van de schermen. Iedereen moet zijn of
haar ticket laten zien, waarna het stoelnummer op een groot A3-vel wordt doorgestreept. Alle
handbagage wordt nog maar eens een keer gecontroleerd. Alles zonder sticker of label mag
niet verder. En dan moeten het ook nog zijn voorzien van een stempel en handtekening.
Met een gammele bus worden we naar het vliegtuig gebracht. Het is werkelijk niet te geloven.
Voor de vliegtuigtrap hebben ze een speciaal hok geplaatst waar alles voor de variatie toch
nog maar een keertje wordt gecontroleerd. Weer moet de handbagage open en pakken ze alles
uit. En dan, dan mogen we het vliegtuig in. We zitten op stoel 7E en 7F.
Om vier uur verlaten we via de 3.050 meter lange start- en landingsbaan Kathmandu en
Nepal. Dankzij de regen van gisteren is de lucht helemaal opgeklaard. Vanuit onze stoel
hebben we een prachtig uitzicht op het dak van de wereld. Het is fantastisch om de Himalaya
op deze manier te zien. Ongelofelijk dat we niet boven, maar langs die enorme bergen
vliegen. Ook het vijfenvijftig kilometer lange Annapurna-massief zien we duidelijk liggen.
Naast Petra zit Wassiem, een Amerikaanse student. Van origine is hij Palestijn. Hij is voor
zijn studie één week in India en één week in Nepal geweest. Als Petra hem vertelt dat wij met
de bus van Delhi naar Kathmandu zijn gereisd, verklaart hij ons helemaal voor gek. Hij heeft
alles per vliegtuig gedaan.
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De vlucht naar New Delhi duurt anderhalf uur. Voordat het vliegtuig de grond raakt, ruik je in
de cabine al dat we in India zijn. De landing is perfect, al moet de piloot vol in de ankers om
voor het einde van de landingsbaan tot stilstand te komen. Bij het verlaten van de Boeing 737800 nemen we afscheid van Wassiem en lopen naar de aankomsthal. Dit is de vierde keer
voor mij dat ik India binnen kom. Voor Petra de derde keer. Heerlijk.
Bij de Immigratiedienst begint het feest weer opnieuw. Wat zou de wereld zijn zonder
stempels. Ach, het zal wel goed voor je karma zijn. Petra helpt Fred met het zoeken en
invullen van zijn visum. hij is helemaal van slag. Sinds de eerste controle in de Nepalese
hoofdstad roept hij al ‘Ik ga nooit meer vliegen.’.
Onze bagage verschijnt al heel snel op band 3. De douane stelt deze keer niets voor en
voordat we er erg in hebben staan we met z’n allen bij de uitgang. De staat ons al met een
FOX-bordje op te wachten. Buiten is het al bijna donker. Terwijl we naar de bus lopen, krijgt
de HI! Tours agent ruzie met een andere buschauffeur over de geparkeerde bus. Snel gooien
we de koffers achterin in de bus en vertrekken. Het is ongeveer één uur rijden door het drukke
New Delhi.
Onderweg neemt Marieke met ons de gang van zaken door voor wat betreft de terugreis. Fred
kan zijn retourticket nergens meer vinden. De paniek slaat weer toe. Gelukkig kan Marieke
hem geruststellen. Ze zal in het hotel FOX mailen en vragen haar een nieuw exemplaar op te
sturen. We gaan naar The Residence Hotel waar we ook de eerste nacht hebben doorgebracht.
Voor die paar uur krijgen Petra en ik kamer 102. Om acht uur staat het buffet klaar. Tot die
tijd doet Petra nog even haar ogen dicht. Ook deze laatste maaltijd in India smaakt weer
prima. Marieke heeft al verschillende keren de vraag gekregen waarom er in deze groep zo
weinig bier wordt gedronken. Dat is vanavond anders. Het bier vloeit rijkelijk.
Na het eten gaan we terug naar onze kamer waar we de rest van de avond blijven. Beetje
lezen, schrijven en TV kijken. We zetten onze koffers niet op de gang en houden ze zo lang
mogelijk op de kamer. Op een gegeven moment komen ze vragen of ze de koffers mee mogen
nemen om ze in de bus te zetten. Het is gelukt. Onze koffers gaan als laatste de bus in.
Om half elf nemen we afscheid van Marieke. Zij blijft achter in het hotel en vertrekt
binnenkort met een nieuwe groep richting Kathmandu. De bus rijdt door de nog steeds drukke
stad terug naar Indira Gandhi International Airport. Onderweg zien we hoe een auto een
motor zonder licht ramt. Het ziet er niet best uit voor de bestuurder van de motor. Zijn been
staat een wel heel vreemde hoek onder zijn lichaam. In de bus krijgen we van de HI! Tours
agent de laatste instructies.
Bij het vliegveld aangekomen krijgen wij onze koffers als eerste de bus uit. Als een speer
gaan we naar de incheckbalie van Austrian Airlines. Bij de Economy Class staat een enorme
rij. Voorzichtig vraag ik bij de Business Class of hij ons wil inchecken. Geen probleem.
Vervolgens vraag ik hem of er nog twee stoelen vrij zijn bij een van de nooduitgangen. Geen
probleem. Ze zijn er nog. En wij krijgen ze. Onze tactiek heeft weer gewerkt.
Omdat Dirk en Annique bij lange na niet aan de twintig kilo bagage per persoon komen,
komen Henk en Jolanda gelukkig niet in de problemen met hun bagagegewicht.
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Terwijl de koffers achter de incheckbalie verdwijnen, krijgen we nieuwe labels voor onze
handbagage en een Departure Card. We verlaten tenslotte India weer. Bij de volgende
controle moeten we de ingevulde Departure Card al weer inleveren. Die Indiërs zijn echt gek
op formulieren en stempelen.
Het security-spektakel begint weer. Een militair vindt bij het fouilleren de steen die ik altijd
bij mij draag. Ik weiger hem af te geven. Petra komt erbij en zegt dat dit brok labradoriet een
verjaardagscadeau is. Na lang nadenken krijg ik hem terug en mogen wij verder. Bij de
volgende controle merken ze de steen niet eens op.
In de moderne vertrekhal is een kleine shopping mall met diverse winkels en eettentjes
gevestigd. In de winkels kan er alleen maar met Amerikaanse dollars worden betaald. Alleen
drank en eten kunnen met rupees worden gekocht. Iedereen probeert de laatste rupees uit te
geven. Jan van Els koopt een staaf Toblerone. Als hij hem open maakt blijkt het blok
gesmolten te zijn geweest. Jan terug naar de winkel. Krijgt hij zijn rupees weer terug. Dat
schiet niet op.
We verbouwen een deel van de hal door banken te verzetten zodat we bij elkaar kunnen
zitten. Naast ons zit een massagesalon. Het is er opvallend druk. Wassiem komt ook nog even
voorbij. Zijn vliegtuig naar Atlanta heeft vijf uur vertraging.

donderdag 11 februari 2010
Om half twee gaat de gate open. Gate 5 met bestemming Wenen. De boardingcontrole gaat
supersnel. Bij de ingang van het vliegtuig krijgt iedereen een flesje water en in no-time zit
iedereen in de Boeing 767-300. Wij hebben heerlijke plekken. Heel veel beenruimte en dicht
bij het toilet. Precies op tijd vertrekken we. De start is prachtig te volgen via de camera in de
neus van het vliegtuig. Zodra we op hoogte zijn wordt het diner geserveerd. Petra neemt de
niet lekkere vegetarische variant en ik de ‘smaakt wel’ kipversie.
Dan gaan alle lichten in het vliegtuig uit en valt iedereen uitgeput in slaap. Onze stoelen
liggen heerlijk. We vliegen bijna dezelfde route als de heenweg. Boven de Zwarte Zee
gebeurt het weer. BAF. Het vliegtuig begint te schudden en te beven. Mensen worden wakker.
Uit de intercom klinkt een stem. Maar wat die zegt is onverstaanbaar. Het hele vliegtuig
schudt heen en weer. Stewardessen lopen af en aan met spuugzakjes om het geserveerde diner
weer in een andere vorm op te halen. Ook Petra levert haar genuttigde maaltijd in. Pas ver
boven Roemenië is het gedaan met de turbulentie.
Om tien minuten voor zeven landen we op het vliegveld van Wenen. Er ligt een flink pak
sneeuw en het vriest er vier graden. Ook nu weer zien we hetzelfde gebeuren als drie weken
geleden. Zodra de wielen het asfalt raken springen de aanwezige Indiërs op en beginnen de
bagagebakken te openen. En weer verkijken zij zich op de snelheid van het Oostenrijkse
vliegtuigpersoneel. Alle stewardessen en stewards rennen naar achteren en sluiten zonder
pardon weer alle bakken. Of er nu een hand tussen zit of niet. Iedereen wordt gesommeerd te
blijven zitten totdat het vliegtuig stil staat.
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Als de ‘slurf’ aan het vliegtuig is gekoppeld, mogen we van boord. Wat achterblijft is weer
een enorme puinhoop aan dekens, kussentjes, tijdschriften, kranten en afval. In de terminal
lopen we in een keer door naar Gate C51. Natuurlijk zijn er onderweg weer de nodige security
checks. In een klein barretje drinken we een kop koffie/thee. Henk blijft zolang mogelijk voor
de laatste controle in de rokersruimte. Met als gevolg dat hij bijna het vliegtuig mist.
De Fokker 100 zit helemaal vol. Tijdens de twee uur durende vlucht krijgen we een laf
broodje geserveerd met wat koffie en thee om het weg te spoelen. Ruim een uur te laat komen
we aan op Amsterdam Schiphol Airport. Niet omdat we langzaam hebben gevlogen, maar
omdat we in Wenen bijna een uur in de de-icing file hebben gestaan naast de startbaan. Het
hele vliegtuig werd eerst volgespoten met een gele vloeistof. Gevolgd door een of andere
oranje smurrie. Daarna was het snel starten en wegwezen.
Bij bagageband 6 kunnen we onze koffers ophalen. De rol gaas wordt Henk persoonlijk
overhandigd door een medewerker van de bagageafdeling. Als iedereen zijn of haar koffer
heeft nemen we afscheid.
Buiten voorbij de douane staat Afra Hogenbirk te wachten om ons terug naar huis te brengen.
Het is en was weer heerlijk om in India en Nepal te zijn, maar ook weer thuis te komen.
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