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Dag 1, 17 januari
Schiphol en omstreken.

Na het fijne vooruitzicht van een mooie vertrektijd 
kwam al gauw de deceptie: vertraging van 11.30 

tot 22.30 uur. Sommige Djoser-gangers waren zo slim 
geweest ‘s ochtends vroeg teletekst te raadplegen (en 
kwamen dus ‘s avonds pas naar Schiphol), anderen 
doken een hotel in of gingen terug naar huis. Blijkbaar 
mist het in New Delhi al sinds begin januari tot in de 
middag en kan er alleen geland worden tussen 11.00 en 
15.00 uur. Dat werd dus een vermoeiende vlucht, met 
middageten en een pizzasnack in de ochtend.
Matthijs.

Dag 2, 18 januari
Delhi.

Eenmaal geland in Delhi bleek het zo druk dat er 
geen vrije “gate” was en we nog een half uur moesten 

wachten voordat we het vliegtuig uit mochten. Bij 
iedereen bleek het visum in orde en snel gingen we 
dus langs de douane. Onze tassen stonden al klaar. En 

Reggy, onze reisbegeleider, en Suzanne, die 
er al twee weken India op had zitten. Nadat 
iedereen zich aan iedereen had voorgesteld 
(voor zover dat nog nodig was, want in het 
vliegtuig hadden de meesten dat al gedaan) 
gingen we de bus in en maakten meteen een 
rondtoer. De eerste stop was bij het Kutb 
Minar complex. De Kutb Minar is een hoge 
toren, onder Islamitische overheersing 
gebouwd, maar met Hindoe versieringen 
(daar de arbeiders niet zomaar hun geloof 
wilden opgeven). Ook hier zijn de resten 
van de eerste moskee die gebouwd werd 
in India te zien en een ijzeren pilaar die 

niet roest, want het ijzer is van 
een zeer zuivere kwaliteit. 
De Alai Minar is een niet 
afgemaakte toren. Hij had 
twee keer zo hoog moeten 
worden als de Kutb Minar, 
maar door de dood van de 
toenmalige heerser is dat 
plan niet doorgegaan.

Na het Kutb Minar complex reden we langs de “India 
Gate”, waar we niet dichtbij konden komen vanwege de 
afzettingen voor de parades van 26 januari (Dag van de 
Republiek) en naar een Sikh tempel. Hier genoten we 
van de ondergaande zon. En nadat we onze schoenen 
uitgedaan hadden en onze hoofden bedekt konden we 
naar binnen.
In hotel Clark International logeerden we. Hier aten we 
met z’n allen in een speciaal voor ons ingerichte kamer, 
daar er in het restaurant een feestje was. Iedereen stelde 
zich nogmaals voor, Reggy hield een praatje en na een 
lekkere Indiase maaltijd viel een ieder in een diepe 
slaap.
Matthijs.

Dag 3, 19 januari
Van Delhi tot Mukandgarh.

Het ontbijt verliep niet zo vlot maar ach, .... we zijn 
in India, dus .... . Allemaal in de bus, vroeg op 

pad door de mist en toen? Toen riep Ans: “Ik ben mijn 
tasje vergeten, vanmorgen in het restaurant!” Gelukkig 
waren we net bij een wegrestaurant, zodat er met het 
hotel gebeld kon worden. Na diverse pogingen werd 
er afgesproken dat het tasje zou nagebracht worden. 
Dat duurde wel een uur of anderhalf en ondertussen 
vermaakte een ieder zich met thee, koffie, sandwiches 
en biscuits, zodat we toch nog een lekker ontbijt hadden. 
Daar Rein en Ans ook nog eens wilden betalen (leve het 
ongemak!) kon de ochtend niet meer stuk.
Toen het tasje er eenmaal was ging het verder door de 
mist. In de bus werd het steeds kouder, maar gelukkig 
had de chauffeur voor dekens gezorgd. De wegen 
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zijn niet echt goed, dus reizen gaat niet snel. We 
passeren veel dorpen waar allerlei waar op straat wordt 
aangeboden, zien overvolle bussen, afgeladen wagens en 
veel mensen die kaarten, eten of zitten op straat.

‘s Middags lunchen we uitgebreid in het zonnetje 
en ‘s avonds komen we aan in Mukandgarh, waar we 
in het fort logeren. Het lijkt wel een sprookje uit 
duizend-en-een-nacht: overal lichtjes en een maaltijd 
onder de sterren. ‘s Avonds zitten we om een groot 
vuur en genieten van ons verblijf. Het hotel heeft een 
voorstelling georganiseerd met marionettenshow en 
zang en dans door kinderen op een podium.
Het zal niemand verbazen dat na afloop er souvenirs 
gekocht kunnen worden. De poppen vinden gretig 
aftrek.
Matthijs.

Dag 4, 20 januari
Dagtrip naar Navalghar.

Na een goede nachtrust en een goed ontbijt konden 
we er weer tegenaan. Vandaag gingen we naar 

Navalghar om daar de haveli’s te bekijken. Weer een 

busreis (gelukkig niet zo ver) over veel hobbelige wegen. 
Na dertig minuten rijden kwamen we aan in het leuke 
kleine dorpje, waar de mensen ons gelijk al begonnen aan 
te staren terwijl we uit de bus stapten. De eerste haveli 
waar we binnen gingen waren de mensen erg vriendelijk 
en zij lieten ons gelijk alle hoeken van het huis zien. Erg 
mooi hoor, al die schilderkunst op de muren.
Toen we vertrokken besloten we de mensen iets te 
geven, waarna ze heel opdringerig en gelijk begonnen te 
graaien. Erg schokkend, dus besloten we dat maar niet 
meer te doen. We liepen verder en een jongen kwam 
gelijk vragen of we een gids nodig hadden. En hoewel 
we zeiden van niet, liep hij toch met ons mee en legde 
een aantal dingen uit. Na een uur begon hij in de gaten 
te krijgen dat hij van ons toch geen geld kreeg en liep hij 
kwaad weg. Verder was onze goede daad dat Anda twee 
jongetjes schone handen bezorgde en hun zakdoekjes 
gaf (waar ze dol enthousiast over waren). En dat we ze 
nog eten toestopten vonden ze ook wel prettig. Toen 
Suzanne nog ballonnen uitdeelde waar ze mee gingen 
spelen werd ons duidelijk dat een van de kinderen of te 
weinig at of dat z’n broek op de groei was gemaakt. Wie 
zal het zeggen.
Na een verdere busreis, een lekkere lunch en een 
geluksarmbandje kwamen we weer terug bij het hotel, 

waar we lekker bij het zwembad van het zonnetje 
konden genieten. Tot onze rust werd verstoord door 
de lokale “Catherine”. Die wilde wel eens een paar 
halfnaakte dames op de film zetten, maar dat feest ging 
mooi niet door (we waren binnen één seconde weer 
aangekleed). En dus maakten cameramannen opnames 
van een rondparaderende “beroemde” man in lange 
broek en coltrui terwijl wij er allemaal zomers bijzaten. 
Hij koos nog drie van ons uit om te interviewen. We 

Ton, Suzanne en Tasja in Bollywood
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moesten op de rand van het zwembad met onze voeten 
in het ijskoude water gaan zitten. En toen hij Suzanne 
iets vroeg begon zij zo te ratelen dat hijzelf nauwelijks 
nog aan het woord kwam.
‘s Avonds ging het feest gewoon door want hij moest met 
ons allemaal bij het kampvuur zitten. Ook werden we 
uitgenodigd mee te dansen op een podium. Uiteindelijk 
was het acht uur en moesten we gaan eten. Nadat hij 
beloofd had de maaltijd te betalen hebben we hem niet 
meer gezien. Het was weer een geweldige dag.
Judith.

Dag 5, 21 januari
Op weg naar Bikaner.

Vanmorgen om acht uur zitten we weer in de bus 
en laten het prachtige sprookjesfort achter op weg 

naar Bikaner, de vroegere handelsstad die ons verder 
in de woestijn brengt. Om kwart voor negen stopt de 
bus al; we kunnen een stuk vooruit lopen en worden 
dan even later weer opgepikt. Het landschap bestaat 
uit zand, wat struikjes en bomen. De bus brengt ons 
naar het plaatsje Fatehpur. Daar hebben we anderhalf 
uur de tijd om rond te kijken. We worden uitgenodigd 

in een haveli, waar we rustig bij de mensen kunnen 
rondkijken. De gastvrijheid blijkt weer als iedereen 
een kopje thee wordt aangeboden. Verder zijn er veel 
leuke en vooral heel kleine winkeltjes en wordt het 
straatbeeld gekenmerkt door de vele heilige koeien, 
varkens, bedelende en schoolgaande kinderen. Tegen elf 
uur is het weer tijd om verder te gaan naar het volgende 
plaatsje, waar we de lunch nuttigen. Heerlijk buiten in de 

zon eten we Indiase en internationale gerechten (friet en 
tosti’s). We kijken ook even in het winkeltje en dingen af 
voor het dagboekje van Judith, die even later ook nog als 
een echte Indiase in sari verschijnt, compleet met tica. 

Daarna stappen we in de inmiddels aardig verwarmde 
bus, waar de meesten heerlijk in slaap dommelen, met 
op de achtergrond Hindi muziek. Vervolgens komen we 
rond 15.30 uur aan op onze nieuwe bestemming.
Het complex bestaat uit erg leuke, maar vooral erg luxe 
huisjes. We kleden ons snel om en liggen in de zon bij 
het zwembad. Enkele helden wagen zich nog in het 
koude water ook. Als de zon eenmaal gaat zakken koelt 
het heel snel af. Na nog wat gedronken, gekletst en 
gelachen te hebben gaan de meesten zich klaarmaken 
voor het avondeten.
In het restaurant staat een lange tafel. We krijgen 
eerst soep 
en beginnen 
dan aan een 
Indiaas buffet. 
Er wordt nog 
lang en gezellig 
nagetafeld en 
de laatsten 
vertrekken rond 
22.30 uur naar 
hun luxe huisje. 
Morgen staat 
er weer genoeg 
leuks op het 
programma.
Suzanne.

Muurschildering in Fatehpur

Een echte Indiase maaltijd

Ontdek je plekje...



4

Dag 6, 22 januari
Bikaner en omgeving.

Om half 9 moesten we vertrekken. Twee jeeps 
stonden al klaar en in iedere jeep werden negen 

mensen gepropt: op naar Bikaner. Na vijftien minuten 
was er een slagboom over de weg; de voorste jeep kon 
er net onderdoor, maar onze jeep werd tegengehouden. 
De chauff eur werd woedend, maar de slagboom ging niet 
omhoog. Hij moest eerst betalen. Uiteindelijk werd er 
toch betaald en mochten we doorrijden. We gingen op 
weg naar de rattentempel in het dorp Deshnok. Iedereen 
verwachtte honderden ratten die dwars door de tempel 
liepen, maar dat viel mee. Er waren veel ratten en toen 
wij kwamen werden ze net gevoerd; dus op de vloer in 

de tempel was het wat dat betreft erg rustig, maar de 
vloer was wel erg smerig en we moesten op blote voeten. 
Jakkie! De tempel zelf had een mooie toegangspoort van 
marmer, maar verder viel hij een beetje tegen. Op het 
plein voor de tempel hebben we wat gedronken en de 
eigenaar vroeg ons of we muntjes hadden. Wel, binnen 
enkele tellen had hij een hand vol en hadden wij iemand 
zeer gelukkig gemaakt. Per jeep vertrokken we toen naar 
een Jain tempel. Dit bleek een prachtig complex met 
schone vloeren en prachtig beschilderd van binnen. De 
tempel had drie verdiepingen en we konden helemaal 
naar boven, waar we een mooi uitzicht hadden over 
Bikaner. Naast de tempel zat een dikke oude man zich 
op het dak in de zon grondig te wassen. Het contrast was 
wel leuk. Aan de ene kant stonden wij met camera’s op 
het dak van de tempel en onder hem toeterde en raasde 
alles heen en weer. En hij ging rustig door met inzepen 
en trok zich nergens iets van aan. Toen we weg gingen 

kregen we een gele stip op ons voorhoofd en een zoete 
versnapering. Hierna kwam de lunch en daarna gingen 
we op weg naar fort Junagarh, een enorm complex met 

prachtig bewerkte zalen en galerijen, teveel om op te 
noemen, maar onvergetelijk. We werden door een gids 
rondgeleid en deze vertelde het een en ander. Hierna 
gingen we terug naar het hotel en ploften neer bij het 
zwembad; ik had het wel even gehad.
Na een paar uurtjes zon en een buff et gingen we naar 
bed want de volgende dag wachtte de kamelensafari. Ik 
heb nu al medelijden met mijn billen.
Martha.

Deshnok: rattentempel. Met melk meer ‘rats’.

Bikaner: Jaintempel
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Dag 7, 23 januari
Kamelensafari.

In tegenstelling tot andere ochtenden werd bij het 
ontbijt niet gepraat over koetjes en kalfjes. Bij enkelen 

was de spanning te snijden: wat ging die kamelentocht, 
of moeten we als westerlingen die het verschil kennen 
tussen een- en tweebultige dieren feitelijk spreken van 
een dromedaristocht, ons brengen? Voor sommigen 
onder ons was het al een nachtmerrie vooraf. Blijkbaar 

deed de adrenaline al zijn werk en was de zonnecrème 
geur reeds rijkelijk aanwezig, hoewel de tijgerbalsem van 
Ton hiervoor niets onderdeed.
Stipt volgens het scenario stapten we om 9.00 uur in de 
bus en om 9.30 uur bestegen we de dromedarissen. Op 
enkele gezichten stond de angst te lezen: hoogtevrees? 
Bij een paar uitte zich dit in hyperventilatie. Blijkbaar 
was de angst omgekeerd evenredig met de leeftijd: hoe 
jonger, hoe banger. Bij de mannen leek het alsof ze 
de sportarena gingen betreden voor een belangrijke 
wedstrijd. De spanning noopte enkelen om nog de 
laatste urinedruppels te lozen. Was het hierdoor dat de 
vrouwen eerst hun dieren beklommen? Met behulp van 
de drijvers ging dit vrij vlot, wat niet belette dat heel wat 
kreten werden geslaakt. Suzanne gaf een straf staaltje 
van non-verbale expressie. Binnen een tijdspanne van 5 
seconden, langer duurde het niet om twee en een halve 
meter hoger te geraken, vertoonde ze een scala aan wel 
tien verschillende mimieken, van wenen met tranen tot 
een lachpartij. En daar gingen we dan, hooggezeten op 
onze woestijnschepen, de een wat comfortabeler dan de 
ander.
Na een uurtje werd stop gehouden om de benen eventjes 

te strekken, waarna we onze lijdensweg in de brandende 
zon vervolgden. Van angst of vrees was niets meer te 
bespeuren en als volleerde ruiters (of hoe noem je 

iemand die op een dromedaris zit?) zaten we in een mum 
van tijd terug op onze panoramieke uitzichtplaatsen. 
Weer een uurtje later doorkruisten we een eerste dorp. 
De schoolgaande jeugd kwam naar ons toegevlogen als 
vliegen naar siroop, maar de kontakten bleven beperkt 
tot het uitwisselen van enkele kreten. Wie was voor wie 
de toeristische attractie? Hetzelfde tafereeltje speelde 
zich af wanneer de dromedarissen hun dorst lesten in 
grote waterbekkens juist voor de speelplaats van een 

ander dorpsschooltje. Nog twintig minuten verder 
wiegen en de lunchplaats werd bereikt. De veldkeuken 
draaide op volle toeren en de lunch liet dan ook niet lang 

Kamelensafari...

... en onderweg veel bekijks

Daar komen de bacteriën
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op zich wachten. In de schaduw van een van de schaarse 
bomen konden we ons in lig- of kleermakershouding 
inwendig versterken. Het duurde niet lang of enkele 
dappere, maar ook schuchtere kinderen waagden zich 
in onze richting. Toch behielden ze een veilige afstand 
totdat Matthijs zich geroepen voelde ook hier een 
staaltje van westerse onderwijskunst ten beste te geven. 
Na een kwartiertje kenden deze woestijnkinderen de 
Nederlandse benamingen van allerlei voedingswaren en 
gebruiksvoorwerpen. En dan terug op de dromedarissen 
voor de namiddagtocht. Na enkele woestijndieren te 
hebben bespeurd, woestijnvossen, arenden, wapiti’s en 
een sporadisch vogeltje, belandden we in een tweede 
dorpje. Te voet maakten we dit onveilig; de mensen waren 
zo lief, de huisjes zo pittoresk, de levensomstandigheden 
zo primitief, dat deze beelden ons nog vele decennia 
lang zullen bijblijven. Gelukkig was intussen de zon 
omfloerst met fijne nevelpartijen en met daarna een 
zacht briesje was het aangenaam vertoeven bovenop 

onze bultenaars. Nog een laatste traject en rond zes uur 
daagde ons kampement op: een ommuurd perceeltje 
woestijngrond, met een waterput, een keukengebouw en 
twee bergruimten. Nieuwe wijnkleurige tenten stonden 
netjes opgesteld en de bedden (sic!) waren opgemaakt. 
Een grondzeil, daarop een flinterdun matrasje, een 
individuele slaapzak met binnenlaken, alles oogde 
mooi, maar het vooruitzicht was niet onmiddellijk een 

heerlijke nachtrust.
Nadat iedereen zijn eigen optrekje wat gepersonaliseerd 
had, zochten we de warmte op van het houtvuur want 

de zon was ondergedoken en de koele woestijnnacht 
kondigde zich reeds aan. Onder een prachtig 
sterrenfirmament werd het diner verorberd. De sfeer 
werd opgeluisterd door een lokaal orkestje en enkelen 
konden niet de drang weerstaan om hun lichaam al 
dansend op te warmen op de klanken van Indische 
muziek. Vermoeid maar tevreden dook iedereen tegen 
tien uur zijn tent binnen met de hoop op een zalige 
nachtrust. Maar was die hoop wel gewettigd?
Walter.

Dag 8, 24 januari
Wakker worden.

Na een nachtje heerlijk, fijn, minder fijn, slecht of 
zelfs heel slecht slapen op het harde woestijnzand 

was iedereen weer in meer of mindere mate paraat. 
Diaree had de kop opgestoken en zonder zit-WC was dat 
helemaal geen pretje voor de slachtoffers. Het ontbijt 
was ook al minder dan gewoonlijk: hete aardappelen 
en veel te gekruide pannenkoeken. Gelukkig bracht de 
zwarte thee nog enig soelaas, zonder toch iemand echt 
te bekoren.
De terugtocht met de kamelenkarren en bus was tot 
ieders vreugde van korte duur zodat we rond 10.00  uur 
terug waren in ons comfortabele hotel. Een fijne douche, 
een gemakkelijk toilet, luie zetels rond het zwembad 
of een zalig bed was het doel. Het geluk kon niet op. 
Of toch? Naarmate de dag vorderde eiste de lunch van 
gisteren meer of minder zijn tol. De diaree verspreidde 
zich als een lopend vuurtje. Voor de lunch haakten reeds 
sommigen af. Hierin kwam geen beterschap, zodat voor 
het diner nog slechts twaalf opdaagden. Hoe gaan we 
morgen overleven?
Nikole.

Kijk, toeristen!

“We verblijven in luxe hotels...”
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Dag 9, 25 januari
Van Bikaner naar Jaisalmer.

Vandaag begonnen we vroeg. Iedereen had nu diaree 
of had het gehad. Sommigen probeerden met het 

ontbijt toch iets naar binnen te werken, al viel dat 
niet mee en bestond het vooral uit bananen en toast. 
Om 7.00 uur vertrokken we en we waren 

eigenlijk wel benieuwd 
hoe snel we de eerste stop 
moesten maken voor de 
ergste nood. Uiteindelijk 
viel het allemaal reuze 
mee. Het landschap 
veranderde steeds meer 
in een zandvlakte met 
af en toe struiken of 
bomen. Soms was er 
ineens een groen vlak 
waar iets verbouwd 
werd. Tot ieders 
verbazing hadden we 
opeens een stop. We 
waren aangekomen 
bij een plek waar 
k r a a n v o g e l s 
uit Siberië 

overwinteren. Na even gekeken 
te hebben gingen we weer verder. Voor 

de lunch stopten we in Pantan. Na gegeten en 
geshopt te hebben ging de reis nog twee uur 
verder. In Jaisalmer aangekomen konden we 
het fort meteen al goed zien. Het leek een 
heus zandkasteel.
Het hotel bleek van dezelfde keten te zijn als 
eerdere hotels: weer een Heritage Inn met 
mooie, schone, soms gezellige kamers (net als 
in Bikaner). Sommige mensen gingen de stad 
bekijken, andere hadden meer zin om lekker 
bij het zwembad of in bed te liggen. Er was 
toch nog een aantal zieken.
Na lekker te hebben gegeten gingen we weer 
op tijd naar bed om morgen vroeg op te 
kunnen staan. Er wacht ons vast weer een 
leuke dag.
Tasja.

Dag 10, 26 januari
Jaisalmer.

Onder het motto “vrijheid blijheid” hadden we 
vandaag geen Djoser excursie. Vanochtend gingen 

we in eerste instantie wel met vrijwel de gehele groep in 
een tuk-tuk naar het fort om “de muur” bij mooi licht te 
kunnen fotograferen. Helaas liet het zonnetje (“taura” in 

het Hindi) ons in de steek. Hierna gingen we allemaal 
onze eigen weg door de nauwe straatjes van het fort. 
Jaisalmer bleek over heel wat winkeltjes te beschikken 
met de mooiste stoff en die je je maar kunt bedenken. 
Al gauw belandden Arie, Matthijs en ik in een klein 

“antiek”-winkeltje waar 
we zoveel leuks zagen 
dat we niet meer wisten 
wat te moeten kiezen. 
De uiteindelijke score 
werd voor ons onder 
andere een khavat (een 
zogenaamde mobiele 
tempel die door middel 
van het openslaan van 
panelen het verhaal 
van de goden vertelt; 
dit gebeurt zowel 
pratend als zingend 
in de dorpen van 
Rajasthan). Onder 
het genot van diverse 
lassi’s en appeltaart 
met custard voor Arie 
vergaapten we ons op 
het centrale plein aan 
de kleurrijke bevolking. 
Na een bezoek aan 

Fort Jaisalmer

Uitzicht van de sultan
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het fortmuseum gingen we met een tuk-tuk richting 
de Gadisar-tank. Ooit bouwde een prostituee hier een 
waterput met toegangspoort. De maharadja wilde als 

de machtigste persoon niet onder de poort door. Op de 
poort zijn toen aan beide zijden torentjes geplaatst zodat 
hij op een tempel leek en de maharadja zijn plannen om 
de poort af te breken moest opgeven. Een kleine gids 
(een vrolijk jongetje) loodste ons door het complex en 
bleek al zeer goed Engels te spreken.
Om 16.00 uur stond onze eigen tuk-tuk nr. 112 alweer 
gereed om ons terug naar het fort te brengen. Bij het 
eindpunt namen we nog snel een foto van de tuk-tuk 
chauffeur en natuurlijk gaf die ons een adres met het 
verzoek de foto op te sturen.
Opnieuw begaven we ons in de wirwar van straatjes in 
het fort, ditmaal op zoek naar een internetaansluiting 
om eindelijk de thuisblijvers eens te informeren over 
wat zij zoal moeten missen. 
Ter afsluiting van deze topdag schaften we ons alledrie 
een echte Indiase tas aan (volgens Matthijs op dit 
moment een ware topper in Nederland, maar waarom 
worden wij dan nu door alle Indiërs nagestaard en 
maken zij opmerkingen?) 
Tot slot wat Hindi voor op reis: “Namaste” is 
“goedendag”, “tada” is “dag (doei)”. Wordt vervolgd.
Anda.

Dag 11, 27 januari
Van Jaisalmer naar Jodhpur.

Om half acht vertrokken we. De lucht was 
bewolkt, de sfeer zonnig. We reden eerst door 

vlak woestijnland met verspreid staande bomen, tot 
de koffiepauze een bekende weg. Na de koffie viel er 
zelfs regen en het landschap veranderde: heuvelachtig, 
gele in plaats van rode aarde, meer landbouw en kleine 
boerderijen en dorpjes. We lunchten vroeg, maar de 
bediening in onderdelen zorgde voor een ruime pauze. 
Op het laatste stuk naar Jodhpur zagen we rotsachtige 
heuvels waar in steengroeven wordt gewerkt. Overal 

zagen we muurtjes van dit soort steen. Om 15.00 uur 
waren we bij hotel Karin Bhawan. Na een inspectie van 
de kamers (enthousiasme alom) zaten we om 16.30 uur 

‘Werken aan de weg’

Internet en souvenirs

Jodhpur, de blauwe stad
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weer in de bus op weg naar het fort. Die weg is overigens 
behoorlijk smal. 
Het fort was zeer indrukwekkend: een onneembare 
vesting en prachtig beeldhouwwerk dat op houtsnijwerk 
lijkt. Ook waren hier weer de nodige souvenirs. Vanaf 
het hoogste punt van het fort hadden we een prachtig 
uitzicht op de blauwe stad. 
Op de terugweg stopten we bij de Jaswant Thada 
tempel om foto’s te maken en vervolgens ging het naar 
het Umaid Bhawan paleis, nu een hotel, om daar de 
pracht en praal te aanschouwen. We moesten helaas 
genoegen nemen met het buitenaanzicht want toegang 
is er alleen voor gasten. Daarom zaten wel al om 18.00 

uur in de Savage Garden voor het diner. Dat kwam met 
horten en stoten en voor sommigen te laat of helemaal 
niet. De gastheer probeerde het goed te maken met 

“kamelenballen” als gratis toetje.
Om 21.30 uur waren we weer terug in het Karni Bhawan 
hotel en gingen vroeg naar bed. Morgen gaan we om 7.00 
uur rijden en dus hebben we nog een paar uur de tijd om 
te dromen over zoutpannen in het landschap, blauwe 
koeien (antilopen), rode pepers die te drogen liggen, 
gazellen, trage bediening in restaurants.
De lucht is opgeklaard, de sfeer bewolkt, maar zon is in 
zicht met een goed ontbijt.
Greetje.

Dag 12, 28 januari
Van Jodhpur naar Udaipur.

De dag begint vroeg. Om 6.00 uur is het ontbijt, 
dat mooi gelijk op wordt geserveerd met de 

binnendruppelende Djoser-gangers: gebakken en 
gekookte eieren, toast en zelfs heet water om de thee op 
gewenste sterkte te krijgen.

We zijn nog maar nauwelijks de straat uit of Matthijs 
dwingt tot een noodstop: voorin zitten blijkt beter 
dan achterin liggen als je je ziek voelt. Het is stralend 
weer, de zon komt net op en in een dalletje hangt een 
prachtige nevel. Agrarisch India komt langzaam op gang; 
ik zie onder andere een boer met zeven (!) melkbussen 
op en aan zijn brommer. 
Op de weg leren we de 
verkeerregels. Voorrang 
wordt bepaald als 1) koe, 
2) zware vrachtwagen, 
3) bus en verder naar 
aflopend gewicht 
van het voertuig. 
Voetgangers en fietsers 
moeten gewoon even 
de berm in. Toeteren als 
je wilt inhalen en “use 
dipper at night” wat 
een enigszins bedekte 
voorlichtingscampagne 
van de overheid is om 
HIV besmetting onder 
chauffeurs en hun liefjes 
te voorkomen. Om 8.30 

Ranakpur Tirtha Jaintempel

Jodhpur: Mehrangarh fort

Stilleven in de Jaintempel
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uur al koffie, thee of een hot lemon voor Matthijs; voor 
Greetje trouwens een jurk. Verder op weg wordt het 
landschap steeds schilderachtiger, met aardige dorpjes 
en bomen langs de straten. Vrouwen werken volop 
aan de weg, hakken, sjouwen stenen en storten zelfs 
beton vanuit schalen op hun hoofd. Even als gisteren 
worden aapjes gesignaleerd, naast de andere al bekende 
verschijningen als buffels en dergelijke.
Nadat Reggy het Ramajana epos heeft voorgelezen -leuk 
sprookje- arriveren we rond 11.00 uur bij de Sri Ranakpur 

Jain tempel, die rond 1600 in 63 jaar is gebouwd. We 
krijgen uitleg van de hoge priester zelf die dit ambt 
van vader op zoon heeft gekregen; en dat is al zo sinds 
1600. De tempel is werkelijk prachtig, indrukwekkend. 
De lunch wordt genoten bij een uitspanning in een 
grote boomgaard of park, een prachtige locatie. Na de 
darmperikelen van de eerste week is een aantal gasten 
nog wat voorzichtig met Indiase experimenten (broodje 
kaas en mariebiscuit staan met tomatensoep nog steeds 
in de top drie). Pasta met groenten en spinazie 
met kaas vinden echter ook weer gretig 
aftrek.
‘s Middags rijden we verder, 
steeds meer door een 
bergachtig landschap. De 
valleien zijn zeer mooi, de 
landbouw primitief, maar 
romantisch: een boerin die 
koeienvlaaipannenkoeken 
bakt, een boer die toeristen 
vermaakt door twee buffels een 
rondje te laten lopen en zo water 
voor de rijstakkertjes oppompt.

Na een lange dag in de bus arriveren we rond 17.00 uur 
in Udaipur aan de oever van het nu drooggevallen meer. 
Ons hotel heeft prachtige kamers; Reggy moet het met 
de tent op het dak doen, maar hij heeft dan wel een 

schitterend uitzicht. Het eten in een (te) grote groep is 
even iets minder populair vanavond. Ieder gaat zijns of 
haar weegs. Reggy’s suggestie bleek goed uit te vallen: 
het Caravanserai hotel aan het meer. Het dakterras was 
wel wat koud en winderig, maar het eten was prima. 
Morgen staat Udaipur op het programma, naar ieders 
individuele behoeften: paleizen scoren, shoppen, of met 
een biertje op het terras.
Jan.

Dag 13, 29 januari
Udaipur.

Op deze vrije dag genieten ik en Ans vanaf 
het dakterras van de zon (schaduw), het 

enorm mooie uitzicht en het droge 
meer met rondom bergen, bomen, 

huizen, gebouwen als hotels en 
tempels. Groene parkieten 

vliegen rond je hoofd, het 
“prettige” bijna Hollandse 
geluid van wegenbouw, 
drilboren, etc, net of het 
hier geen India is. Ik denk 

even terug aan gisteravond.
Al wandelend opzij 

springend voor het verkeer 
bereikten wij de oude stad waar 

Zuilengalerij Jaintempel

Watervoorziening
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we de eerste olifant, 
zwaar beschilderd, op 
ons pad tegenkwamen. 
Na het bezoek aan het 
winkeltje van Farouk 
Shah, aten we in een 
haveli. Gelukkig 
was er een pizza te 
bestellen; bier stond 
niet op de kaart, 
maar kon wel via 
een theepot en twee 
kopjes als ‘special tea’ 
verkregen worden.
Vanaf het dakterras 
konden wij een 
mooie bruiloftsstoet 
ontwaren met veel 
lawaai, licht en kleur. 
We konden ook zien 
dat de voorbereidingen 
getroff en werden voor 
een openlucht partij 

van vanavond. Dus niet denkend aan het ontbijt van 
morgenvroeg bleven we op het terras zitten om alles 
mee te kunnen maken. Rond 10.30 uur vatten we toch 
de moed op en begaven ons in het boeiende Indiase 
stadsgewoel. Buiten het hotel troff en we Karim, de tuk-
tukker die ons gaarne zijn geboortestad wilde laten zien. 

Na wat onderhandelen werden 
we het over de prijs eens en knalden 

naar het centrum. Karim vertelde ons dat hij 
26 jaar was en student kunst en dat zijn ouders arm 

waren en dat hij bijverdiende door te tuk-tukken. Ons 
eerste bezoek was aan de ghats, lekker wassen (jezelf 

en je wasje), lekker zwemmen en bootje varen. Men 
liet zich er ook lekker scheren en waste de kinderen. 
Al met al was het een boeiend schouwspel. We reden 
verder naar de aantrekkelijke hoofdstraat, de Jagdsh 

temple road. Vlakbij de klokkentoren was een enorme 
markt van groenten, fruit en kruiden, wat een kleurrijk 
geheel vormde. Ongeveer twintig foto’s verder gingen 
we lopend met onze privé-gids via de handwerkslieden, 
schoenmakers, ijzer- en staal bewerking, pottenbakkerijen 
en mandenmaaksters terug naar zijn tuk-tuk. Verder 
ging het, want we moesten ook zijn school zien, volgens 
mij met twee leerlingen, en na twee minuten al in de 
winkel. Prachtige dingen wachtten er, gemaakt met 
twee à drie maanden werk per rekening. Opnieuw per 
tuk-tuk gingen we naar een zeer grote en dure winkel om 
Karim een plezier te doen (hij krijgt een lokpremie). Na 
deze zeer leuke ervaring namen we afscheid en gingen 
zelf wat op 
v e r k e n n i n g . 
Aan de oever 
van het Pichola 
meer ligt het 
m a j e s t u e u z e 
City Palace. 
We hebben ons 
beperkt tot de 
buitenkant en 
het binnenplein. 
Van restaureren 
heeft men 
nog nooit 
gehoord. Dan maar wat inkopen doen; uiteindelijk zijn 
we geslaagd in het kopen van enige blouses na enorme 

Udaipur: Ambapol, Swaroop Sagar

Drooggevallen Fateh Sagar meer

De was op de Lal Ghat
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onderhandelingen; maar we hebben dan ook wel wat. 
Snel namen we een tuk-tuk naar het hotel om mijn 
verhaaltje te schrijven onder het genot van een lekkere 
cola.
‘s Avonds namen we een riksja naar het centrum om voor 
de lange dag van morgen het nodige fruit en biscuitjes in 
te slaan. Het eten was prima en we waren op tijd terug 
in het hotel. Vanaf het dakterras keken we nog even naar 
de bruiloft. Het was duidelijk dat alles om de bruidegom 
draait. We gaan lekker slapen en vroeg weer op.
Rein.

Dag 14, 30 januari
Naar Jaipur.

We hadden en lange dag voor de boeg. Het ontbijt 
was al vanaf 5.00 uur, want om 6.00 uur was het 

vertrek. Dat was te optimistisch gedacht, maar om 5.15 
uur ging het toch nog lukken en kwam er actie in de 

keuken. Wat later dan gepland vertrokken we, met onze 
lunchpakketten. Het was nog donker toen wij het eerste 
gedeelte door de bergen reden; daarna werd de weg 
vlakker. In dit gebied zijn veel marmergroeven en witte 

“sneeuwvlaktes” van alle afval. Wat moet dit ongezond 
zijn. Veel vrachtverkeer vervoert zware marmeren 
blokken en sommige van die vrachtwagen staan als 

obstakels op de weg omdat ze door hun as gezakt zijn. 
Ook liggen er diverse vrachtauto’s in de berm.
De koffiestop was een leuke onderbreking van de rit 

die ongeveer tien uur zou duren. We konden buiten 
in de zon zitten en dat maakte de smaak van de koffie 
een beetje goed. Het was erg rustig in de bus, Judith en 
Erwin zijn niet fit, en er waren nog enkele kwakkelaars. 
Dit was de laatste dag met onze chauffeur en z’n helper 
Omi, die ‘s avonds afscheid zouden nemen. Ik moet 
zeggen dat ik in het begin hartkloppingen kreeg toen ze 
gingen inhalen. Maar nu ik er een beetje aan gewend ben 
vertrouw ik die twee wel. Het is een kunst om zo door 
het verkeer te laveren. Reggy vertelde ons tijdens de reis 
iets over het kastenstelsel in India, dat officieel, mede 
onder grote invloed van Gandhi, afgeschaft is, maar in 
het dagelijks leven nog wel speelt. 
De lunch gebruikten we onder het genot van vele vliegen 
en stekels onder onze zolen. Dankzij de zieken 
konden we ook nog wat toeschouwers blij 
maken met ons lunchpakket.
Na een plas en een koffiepauze begon het 
laatste en zeer drukke stuk naar Jaipur, 
de roze stad, waar we de komende drie 
nachten blijven. Ons hotel, het Bissau 
Palace, ligt in het centrum, dichtbij de 
bazaar. Het is sfeervol ingericht, met een 
mooie binnentuin, zwembad en dakterras. We namen 
voor het hotel afscheid van onze trouwe helpers die 
nog een lange trip naar Delhi voor de boeg hadden. Ton 
hield een toespraak en gaf beiden een fooi. Wij gingen 
even lekker in de tuin zitten schrijven en aten om 
ongeveer 19.00 uur.
Ans.

Bissau Palace Hotel: bibliotheek

Bissau Palace Hotel: restaurant



13

Dag 15, 31 januari
Jaipur.

We werden gewekt door de regen, maar niet 
getreurd want er was genoeg te zien in Jaipur. 

Door een aardige riksjarijder met veel geduld -hij moest 
telkens vrij lang op ons wachten- zijn we eerst naar de 

oude stad gegaan. Na even kort in het Paleis der Winden,  
Hawa Mahal, van het uitzicht genoten te hebben, gingen 
we naar het observatorium. Hier staan enkele stenen 
bouwwerken met ieder een eigen functie. Sommige 
meten de stand van de zon en sterren, 
andere de banen en afstanden van 
de hemellichamen in het heelal. Het 
geheel was een indrukwekkend 
gezicht. Na het observatorium gingen 
we naar het stadspaleis met het Sawal 
Man Singh museum. Hier waren 
diverse afdelingen met wapens, textiel, 
en een tijdelijke tentoonstelling met 
miniatuur schilderijen. Tevens was er 
een afdeling waar jonge kunstenaars 
hun werk demonstreerden: miniatuur 
schilderen, houtsnijwerken. Na een 
lekkere lunch liet de riksjarijder, Max, 
ons vervolgens nog enkele leuke dingen 
zien: een juwelier, een tapijtenfabriek. 
Vooral het laatste was leuk om te zien. 
Na de korte rondleiding konden we 
niet gestrikt worden iets te kopen. 
Hoe sleep je een tapijt van drie bij vier 
meter mee naar Nederland?
Na een korte rit door de “vuilnisbelt” 

troffen we enkele anderen in het hotel, gezellig rondom 
een spelletje Trivial Pursuit. Ik ben zeer benieuwd 
wat de dag van morgen brengt met een bezoek aan de 
overige bezienswaardigheden in en rondom Jaipur.
Monica.

Dag 16, 1 februari
Nogmaals Jaipur.

Na een onderbroken nachtrust (om 
2.00 uur ‘s nachts in de kleren 

geschoten en naar buiten gegaan om een 
aantal zeer luidruchtige Japanners of 
Koreanen tot stilte te manen) weer 
redelijk vroeg op gestaan. Om 9.00 uur moesten we 
klaar staan voor een door Reggy georganiseerde excursie. 
Als eerste gingen wij naar het Amber-fort, dus hotel uit 
en linksaf (rechtsaf hadden wij al gezien en geroken 
de voorgaande dag). Na alles wat wij al gezien hadden 
vielen voor de zoveelste keer de ogen uit de doppen: 
hele hordes varkens lekker wentelend en smullend in en 
van de koeienpoep en hiertussen mensen die uit deze 
smerige brei nog bruikbare dingen wisten te peuteren. 
De straten waren het aanzien niet waard en alles was 
één grote rotzooi. Vol goede moed echter gingen we 
verder naar het fort. Bij aankomst aldaar werden we 
besprongen door verkopers van allerlei prullaria. Al 
onze energie was hierbij al bijna verbruikt (het alsmaar 

zeggen van no, no, no, no, 
no business today); daarna 
de redelijk steile klim, 
laverend tussen enorme 
olifantendrollen. Maar 
bovenaan gekomen bleek 
alles de moeite waard: een 
schitterend fort, met als 
hoogtepunt de spiegelzaal. 
Na dit bezoek reden we 
een stuk terug naar het 
zogenaamde waterpaleis. 
Het water hadden ze maar 
weggehaald, want zo kun je 
er beter bij komen. Daarna 
gingen we naar de graven 
van de maharadja’s en 
maharani’s. Zelfs in hun 
dood moesten zij met hun 
rijkdom pronken: enorme 
marmeren gebouwen, zeer 
mooi bewerkt. Na al dat 

Jaipur: Paleis der Winden

Shoppen in de sloppen
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geloop en geklauter hadden wij toch wel trek gekregen 
en gingen dus op naar de lunch, die werd gebruikt in een 
hotel tegenover het waterpaleis. Het was lekker, maar 
wel erg duur voor Indiase begrippen. Na de lunch reden 
we naar een fabriek waar tapijten gemaakt werden. Deze 

fabriek bestond uit een weefgetouw en verder alleen een 
enorme winkel waar de tapijten (die duidelijk daar niet 
gemaakt konden zijn) je om de oren vlogen. Als je er van 
houdt konden het best mooie tapijten zijn, maar mijn 
smaak is het niet. Daarom liep ik maar naar beneden 

en bekeek de rest van de handel. Op een gegeven 
moment vond Martha de afdeling sierraden en daar 
werden allerlei dozen met dure tot zeer dure armbanden 
aangerukt. Dus de schrik sloeg al weer om mijn hart. 
Ik kwam er gelukkig goed van af, want Martha kocht 
niets. We gingen gauw weg terug naar het hotel. Daar 
charterden wij een tuk-tuk want we moesten de stad 

weer in. Martha had namelijk twee broeken laten maken 
en die moesten opgehaald worden. We hadden bij het 
bestellen een kaartje gekregen met het adres en lieten 
dit zien aan de bestuurder. Hij wist gelijk waar hij moest 
zijn. Dus mooi niet. Half Jaipur zagen we weer en pas 
na een aantal keren vragen kwam hij te weten waar hij 
moest zijn. Een tweetal goed opgeleide Indiërs vertelden 
hem wat er op het kaartje stond. Onze bestuurder bleek 
dus niet te kunnen lezen. Na de broeken praatten we Jantar Mantar observatorium

Op de markt is je roepie...

Rashivalaya (de tekens van de dierenriem)

Amber fort
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even bij met de groep onder het genot van een rum cola. 
Daarna zijn we in het hotel gaan eten. Toen heb ik mij 
op dit epos geworpen en ben er dus toch uitgekomen. 
Morgen staan we vroeg op en gaan naar Agra.
Ton.

Dag 17, 2 februari
Van Jaipur naar Agra.

Om circa 6.00 uur kwamen we uit ons nest 
gestrompeld, wasten ons even snel, namen een 

ontbijtje en gingen met onze “nieuwe” luxe wipbus op 
weg naar Agra. Als tussenstop bezochten we de verlaten 
stad Fatehpur Sikri. Ik vond die toko daar best aan de 
prijzige kant, maar goed, we werden rondgeleid door 
een tandenloze gids die best aardig Engels sprak. Het 
was een aardige rondleiding (zou best een dag koning 
zijn geweest zo’n driehonderd jaar geleden, met zo’n 
achthonderd vrouwen).

Toen bezochten we de begraafplaats (een moskee) van 
de een of andere belangrijke man, en ja hoor: weer 
schoenen uit. Hier werden we belaagd door rotkinderen 
die van alles wilden verkopen. Dan vind ik het zo lekker 
om ze even uit te schelden. Heerlijk.
Onderweg naar ons hotel in Agra vond ik het zielig om 
mensen met beren bezig te zien zijn. Volgens Reggy 
gingen we nu pas naar het echte India. Nou, tot nu toe 
heb ik maar een grote puinzooi onderweg gezien. Het 
heeft toch wel wat. Uiteindelijk heeft de chauffeur ons 
met zijn bordeelbus netjes afgezet bij het hotel. Zo zie je 
maar, heb ik toch nog iets geschreven.
Erwin.

Dag 18, 3 februari
Agra.

Na de grandioze kaartoverwinning van gisteravond 
op Martha en Ton (de stand is nu 3-0) sliepen 

we uiteraard dubbel zo lekker dan anders het geval 
was geweest (kan ook de rum geweest zijn) en monter 

gingen we op weg in de vroege morgen naar de Taj 
Mahal. Helaas bleef het lang mistig en we (Arie en ik 
hadden gezelschap van Anda, Erwin, Judith, Ton en 
Martha) besloten eerst koffie te drinken in de buurt van 
de westelijke poort. Anda vond het koffiepotje er al zo 

onsmakelijk uitzien (laat staan de koffie) dat ze niets 
wilden drinken. Arie liet om die reden de suikerpot maar 
aan zijn neus voorbij gaan, dus het was echt India! Om de 

Fatehpur Sikri; dodenstad

Agra: openlucht wasserette in de Yamuna

Tombe van Itimad-ud-Daulah
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tijd te doden liepen we langs de vele winkeltjes (iedereen 
riep of we binnenkwamen om de waar te bekijken) en 
kwamen bij de zuidelijke toegangspoort. Daar het nog 
steeds mistig was en het verhaal van het gecombineerde 

toegangskaartje onduidelijk bleef, besloten we een tuk-
tuk te nemen naar de bazaar aan de voet van het fort, 
daar te kijken hoe het met het toegangskaartje zat en 
dan eventueel terug te komen om de Taj Mahal in de 
zon te zien.
Terwijl we op zoek gingen werden we al gauw achterna 
gezeten door een aantal riksjarijders die ons verleidden 
ons door hen naar het fort te laten brengen. In vier 
riksja’s ging de optocht dus op weg. Al gauw kwamen de 
coureurs met een alternatief plan: eerst over de Yamuna, 

dan naar de 
I t i m a d - u d -
Daulah tombe 
en dan de 
achterzijde van 
de Taj Mahal 
be wonderen . 

Tussen het drukke verkeer en de 
poepende koeien laverend kwamen we 
uiteindelijk bij de brug over de Yamuna. 
Hier hadden we een prachtig uitzicht 
over de deels drooggevallen rivier waar 
mensen een openlucht wasserij hadden 

ingericht. Overal lagen kleurige gordijnen, lakens en 
ander wasgoed te drogen en stonden er vaten met 
kokend water te dampen. Waterbuffels completeerden 
het plaatje.
Bij de tome van Itimad-ud-Daulah was het erg stil. en 
dus konden we in alle rust deze ‘baby’ Taj Mahal goed 

bekijken. Er werd flink gerestaureerd, een proces van 
jaren, want alles gaat met de hand. Het dorp aan deze 
zijde van de rivier bleek erg armoedig: viezige winkeltjes, 
modderige straten, roepende en bedelende kindertjes. 
En uiteraard volop bavianen en dode varkens. Onze 
riksjarijders trapten dapper verder om te eindigen bij 
een uitzichtpunt waar vandaan we de Taj Mahal aan de 
overzijde van de Yamuna in een schemerachtige, mistige, 
en dus mystieke, sfeer zagen. Aan de andere kant was 
het al aardig druk, waarschijnlijk omdat het weer steeds 
aangenamer werd. Snel werden we omringd door scharen 
kinderen; ook werd ons gevraagd een boodschap achter 
te laten in het schrift van een sadhoe.
Terug over de brug, dit maal lopend, maakten we veel 
foto’s. De riksjarijders genoten erg van hun pauze, want 
het fietsen, vooral tegen de heuvels op, werd hen af en 
toe wel wat teveel. Bij het fort bleek eindelijk hoe het zat 
met de toegangsprijs. Die is op zich niet zo hoog, maar 
de belasting (speciaal voor buitenlanders) is dat wel. Die 
hoef je dan wel maar één keer te betalen. Daar de zon 

inmiddels aardig was gaan schijnen besloten we ons naar 
de Taj Mahal te laten brengen en het fort eventueel het 
fort te laten. In de Taj Mahal bleek het met de drukte erg 
mee te vallen. Zon was er des te meer. Op de foto’s kwam 
dan ook alleen blauwe lucht en de prachtig stralende Taj 
Mahal. Er werd restauratiewerk uitgevoerd, maar dat 
viel van een afstand nauwelijks op. Door de strenge 

Agra Fort

Taj Mahal
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veiligheidsmaatregelen duurde het wel even voordat 
we rond konden lopen (Erwin moest heel veel van zijn 
spullen inleveren, Ton liet zijn videocamera achter en 
Anda moest haar Fisherman’s Friend laten proeven -en 
dat heeft de bewaking geweten!), maar toen konden we 
ook volop genieten van “het moment”: je bent bij de Taj 
Mahal. Toen bleek dat er toch nog tijd was om het fort 
te bezoeken gingen we weer op zoek naar een tuk-tuk. 
De riksjarijders hadden we voor we naar binnen gingen 
weten af te schudden. Helaas, het werd geen tuk-tuk, 
maar een kamelenwagen. Dat hadden zelfs de Indiërs 
nog nooit gezien: zeven dikke blanken die hobbelend 
door de straten van Agra gingen. Met voorop een kind, 
de drijver, en achterop een jongetje dat ons presse-

papiers trachtte 
te verkopen. 
Dat lukte niet, 
maar hij was ook 
tevreden met de 
door ons in de 
haast gekochte 
chips.
Na een uitgebreid 
bezoek aan 
het fort (heel 

indrukwekkend) keerden we eindelijk met de tuk-tuk 
naar het Howard Park Plaza Hotel terug. Helaas werd 
net voor het instappen de rol koekjes die ik ongeveer 
anderhalf uur in mijn hand had gedragen door een van 
de rondspringende bavianen uit mijn handen gerukt. 
Stom hè?
Na een lekker borreltje en een warme 
douche beëindigden we de dag met een 
bezoek aan het Only restaurant, een 
sfeervol gebeuren met Indiase maaltijden, 
muziek en de rest van de groep, die ook 
daar neergestreken was. Morgen weer 
verder.
Matthijs.

Dag 19, 4 februari
Van Agra naar Khajuraho.

Vanochtend weer vroeg ons bedje uit, opdat 
we rond 7.15 uur met de bus naar het treinstation 

konden vertrekken “goed op je spullen letten, bij de 
groep blijven, als de trein komt eerst gaan zitten, dan je 
bagage ophalen”... oh nee, toch niet.
Nou ja, vooral rustig blijven dan komt alles goed.              
En vooral tellen: ... 17.

We hadden een groot deel van de coupé en in tegenstelling 
tot een eerdere trein die we zagen (met houten banken) 
zaten wij super de lux. Na de treinreis van zo’n twee en 

een half uur kwamen we aan op een station van Jhansi. 
Daar stonden al wat mannen klaar om ons te helpen met 
de bagage. Nou, ik keek m’n ogen uit en schaamde me 

dood toen ik zag dat ze elk twee grote tassen op hun 
hoofd zetten en aan elke arm nog 

eens een tas hingen, 
terwijl wij al 
steunen en 
puff en als we 
één tas moeten 
m e e s l e p e n . 

Ineens werd 
er aan mijn tas 
getrokken en toen 
ik verontwaardigd 
omkeek stond daar 
met een “big smile” 
Omi. Leuk dat hij 

weer verder met ons reist.
Bij de bus stond ook onze nieuwe chauff eur al klaar om 
ons naar de volgende bestemmingen te brengen. We 
hadden een vroege lunch in het Jhansi hotel, een echt 
familiehotel dat een kruising is tussen de rommelmarkt 

Wachten op de trein van Agra naar Jhansi

sfeervol gebeuren met Indiase maaltijden, 
muziek en de rest van de groep, die ook 
daar neergestreken was. Morgen weer 
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en een herberg. De lunch bestond uit een vegetarisch 
buff et (een soep met soepstengels).
Net na twaalf uur vertrokken we weer, nu op weg naar 
Khajuraho. Tussendoor waren er nog wat plaspauzes in 
de vrije natuur, die vaak meer werden gewaardeerd dan 
menig toilet in India. Ook was er natuurlijk nog een 
koffi  e/theepauze, maar helaas zonder winkeltje. D u s 

biscuitjes werden apart besteld.
Na nog een tijdje rijden arriveerden we tegen kwart over 
vijf in ons luxe Clarks Hotel. De omgeving is hier veel 
landelijker en ik was dan ook verbaasd hier ineens zo’n 
luxe hotel te vinden. Snel werd ontdekt dat er een mooi 
zwembad bij hoort, dus we hoopten dat het morgen 
mooi weer zou worden. Nadat we de luxe en vooral grote 
kamers (en badkamers) bekeken hadden, moesten we 

natuurlijk ook even de winkeltjes beneden in het hotel 
gaan bezoeken. Martha en Tasja kregen te horen in het 
bezit te zijn van een ring met echte diamanten, toch een 
leuke verrassing. Ik ging naar de kamer om te douchen 

(en heerlijk in een schoon bad te liggen) om vervolgens 
beneden te gaan eten. Op Walter en Nikole na was 
iedereen er. Er werd à la carte besteld, wat voor sommige 
mensen op een teleurstelling uitdraaide; met wat extra 
frietjes kom je echter nog een heel eind. Iedereen ging 
bijtijds naar de kamer want morgen wacht er weer een 
leuke en voor sommige misschien opwindende dag.
Suzanne.

Dag 20, 5 februari
Tempels en erotiek.

Om maar meteen te reageren: ik heb stiekem over 
de dijen van een van de damesbeelden geaaid 

en het werkte: ik werd vervuld met een gevoel van 
verrukking. We hebben de tempels van de Chandela 
dynastie bekeken, de helft met en de andere helft 
zonder gids. Het was een fraai complex, mooi gelegen in 
tuinen met fraaie bomen en struiken. Khajuraho is ook 
even lekker als rustige stop tussen twee drukke steden. 
Toch was ook hier weer gezeur. Het is uiteindelijk toch 

weer een toeristenplek van belang. We hebben hier een 
luxe hotel, eigenlijk het laatste met zoveel sterren. Maar 
straks in Shivpatinagar krijgen we toch ook wel weer wat 
bijzonders. Het is nu twaalf uur ik denk dat ik de enige 
ben in het hotel, maar het zou me niets verbazen als de 
groep, of in ieder geval een fl ink deel ervan, straks in het 
zwembad ligt want de zon is gaan schijnen. Het gaat goed 
met de groep. Tenminste voor zover ik dat kan weten. 
Er wordt veel gelachen en er zijn subgroepjes, vaste, 
maar ook wisselende. Tot nu toe zijn er ook geen echte 
problemen geweest, behalve dan een diarree-estafette 

Hotel Clarks Khajuraho

Erotische tempels in Khajuraho
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en de schrik toen Suzanne onderuit ging. We zijn klaar 
voor Varanasi, de heilige stad, waar je alle aspecten van 
de Indiase samenleving ziet. Maar eerst morgen een rit 

die toch best wel even gaat duren want hij gaat over de 
slechtst geasfalteerde weg die ik ken. Mocht het hart 
nog niet op de goede plek zitten, dan is dat tegen de tijd 
dat je in Varanasi bent wel geregeld.
Reggy.

Dag 21, 6 februari
Een reisdag.

“Shiva Son de Crod Syn” (van schepping en vernietiging) 
werd ons al een poos geleden verteld. Een beetje 
symbolisch: van de erotische tempels van Khajuraho, die 
overigens beslist niet met porno, maar alles met liefde 
en geboorte (creatie dus) te maken hebben, tot Varanasi, 
dat voor dood en vernietiging van het versleten lichaam 
staat. Deze “moeder van alle bustochten” was een echte 
uitputtingsslag, maar we zijn, hoewel wat verfomfaaid, 
toch heelhuids aangekomen. Ik verwachtte de bus als 
een pakketje onderdelen en van mijzelf dat de tenen 
de oren zouden uitkomen (zulke afschuwelijk slechte 
wegen), maar dat viel dus allemaal mee. In feite was 
een groot gedeelte van de tocht over een smalle B-weg, 
misschien ooit als tweebaansweg opgezet voor riksja’s en 
dergelijke maar bussen en vrachtwagens konden elkaar 
nu nauwelijks passeren en moesten dan ook uitwijken 
naar de berm, waar dus ook de grootste kuilen en gaten 
waren. Daarom werd de doorsnee snelheid niet veel 
hoger dan circa 30 kilometer. Om die reden vertrokken 
we voor het daglicht en kwamen na zonsondergang aan. 

In Varanasi dus, waarop de ghats de doden verbrand 
worden en Shiva zijn keerzijde toont: vernietiging in 
plaats van creatie; maar toch niet negatief, want niets 
leeft eeuwig. In zover kan ik de Hindu doctrine wel 
volgen: karma dat positief of negatief kan zijn naar 
aanleiding van het geleefde leven moet leiden tot een 
betere kans in een volgende incarnatie -of juist niet, 
maar een hier vernietigd lichaam dat als een afgedankte 
jas juist hier wordt prijsgegeven zou kunnen leiden tot 
een verlossing uit deze cyclus. Maar dan schiet juist op 
dat moment mijn voorstellingsvermogen te kort. Want 
wat volgt dan? Zo iets als de Christelijke hemel? Het lijkt 
me verdomd saai om rechts van God naast dat spook 
van een moeder Theresa te zitten tot in alle eeuwigheid; 
dansen met Cleopatra in de hel lijkt me veel leuker. Of 
heeft Shiva iets leuks bedacht in de vorm van parallelle 
werelden of zo en begint dan het rad van avontuur? Maar 
misschien denk ik te westers.
In India leeft men geheel op straat. Je ziet de 
vermakelijkste taferelen, op de weg staat een domme 
koe die je ziet denken: “Moet je nu zo nodig met die 
bus precies zijn waar ik sta; er is toch ruimte zat naast 
die weg?” Je ziet van alles zich afspelen: fietsen met 
de wielen zowat naast elkaar en knarsende kettingen, 
wandelende mensen ook op de weg, want trottoirs zijn 

een onbekend fenomeen, naast de weg is drek en vuilnis 
en daarachter de nering en het openbare leven. Alle 
beroepen, en voornamelijk het beroep van niets doen, 
zie je. Regels zijn er bijna niet. De chaostheorie zie je 
bewaarheid: in de grootste chaos zie je vanzelf een vorm 
van orde. Je zou haast de Nederlandse regeltjesbedenkers 
en mierenneukers hierheen sturen, maar nader bekeken 
is dat toch geen goed idee, want zowat alle regeltjes die 

Ochtendgymnastiek

Picknicken tussen de poep
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bij ons te bedenken zijn, zijn al bedacht. Dus zouden ze 
zich vol enthousiasme op fenomenen als zelfverrijking 
en corruptie storten, want ook in dat opzicht valt er hier 
nog wel iets te leren. Is het niet uit het leven van nu, dan 
toch zeker uit dat van de Moguls en Maharadja’s.
Casper.

Dag 22, 7 februari
Varanasi, de heilige stad.

Vandaag stond een bezoek aan de ghats (trappen) 
van de Ganges centraal. Voor dag en dauw zijn we 

per riksja vertrokken vanuit hotel Pradeep richting de 
Ganges. Het was zeer mistig en donker, wat de sfeer 
nogal surrealistisch deed overkomen. Vaak genoeg 
heb ik foto’s gezien van de activiteiten die zich hier 
voltrekken, maar als je alles in levende lijve ziet is dat 

toch heel bijzonder. Op alle trappen zie je mensen die 
ofwel zichzelf wassen, ofwel de was doen in de heilige 
Ganges. En die is zo smerig! Er drijft werkelijk van 
alles in rond. Dit weerhoudt de mensen er echter niet 
van zich in te zepen en volledig onder te dompelen, 
een bizar schouwspel dat wij vanaf een boot hebben 
kunnen waarnemen. We zijn eerst stroomopwaarts langs 
de Ghats gevaren en vervolgens richting Jalasi Ghat, 
de beroemde plek waar de meeste lijkverbrandingen 
plaatsvinden. Bij deze ghat staan verschillende huizen 
waar Hindoes uit heel India hun laatste dagen slijten, 
om uiteindelijk hier gecremeerd te worden. Voor 
alle Hindoes geldt dat dit de cirkel van reïncarnatie 
doorbreekt (je komt dan niet meer terug in een nieuw 
leven, wat slechter kan zijn dan je vorige, maar je gaat 

rechtstreeks naar de hemel). Het kaste-systeem wordt 
zelfs hier toegepast: hoe lager de kaste, hoe lager het 
niveau van de trap waarop je gecremeerd wordt. Er 
vinden zo’n twee tot driehonderd verbrandingen per 
dag plaats. Je ziet dan ook voortdurend kleine stoetjes 
met een lijkbaar door de straten van Varanasi richting 
de Ganges lopen.

Na de boottocht hebben we een heerlijk ontbijt 
genomen op het dak van restaurant Pooja, waarna we 
met een klein gedeelte van de groep onder leiding van 
Wibi, een jongen die daar werkte, naar een textielhandel 
zijn gegaan. Hier werd weer flink ingeslagen: van 
kussenhoezen en kleding tot dekbedovertrek (in heel 

India nog niet gezien, maar wel slim om aan toeristen te 
slijten). Toen was het al weer lunchtijd: weer naar Pooja, 
want het eten was daar immers zo lekker. Een klein maar 
niet onbelangrijk detail: het terras lag zo hoog dat je 82 
treden moest op klimmen.

Varanasi: Sankatha Ghat

Badderen in de Ganges

Lekker inzepen..... en de was doen



21

Tijdens de lunch kregen we les van Wibi: Hindi voor 
beginners.
1=ik, 2=do, 3=tien, 4=char, 5=patch, 6=sacha, 7=saat, 8=at, 
9=no en 10=das.
Mag ik de lunch betalen? = Mera ketna paysa huwa 
kanaka?
In de middag wandelden we door de stad en over de 
ghats, waar we bij de crematies nog wat meer uitleg 
kregen van een medewerker ter plaatse. Er werd op dat 
moment een aantal lijken verbrand en je kon duidelijk de 
ledematen zien verkolen. Dat was best gruwelijk, maar 
als je je enigszins verplaatst in de Hindoes is het ook weer 

iets heel moois. Vrouwen mogen nooit aanwezig zijn bij 
de verbrandingen omdat zij te emotioneel worden en de 
overledene niet met verdriet naar het hiernamaals mag 
vertrekken. Op de ghat werken “onaanraakbaren”, die er 
ook de resten van de lichamen, zoals ringen en gouden 
tanden, vergaren.
Om half vier gingen we weer naar restaurant Pooja voor 
een versnapering in de zon (inmiddels de derde keer die 
dag). Rond vijf uur moesten we verzamelen voor opnieuw 
een boottocht over de Ganges. Dit keer hadden we 350 
kaarsjes aan boord, die we na het ondergaan van de zon 
in het water hebben gezet (ieder kaarsje vergezeld van 
een wens). Dit liet een spoor van verlichting achter ons 
bootje na. Op de trappen van de Ganges vond, zoals 
iedere avond gebruikelijk is, een ceremonie ter verering 
van de heilige rivier plaats met veel muziek en zang. Deze 
avond was dit nog eens extra bijzonder, omdat er ook een 
jaarlijks feest ter verering van de godin van het onderwijs 
plaatsvond. Hiertoe werden beelden van de godin door 
scholieren onder luid gezang in de Ganges gegooid. De 
volgende dag zouden de restanten vervolgens weer uit 

de rivier worden opgevist. Na de boottocht gingen we 
alweer naar restaurant Pooja (vierde keer), voor het 
diner. Na afloop werden we door Wibi door de wirwar 
van straatjes naar de tuk-tuks geloosd. Toen ging het 
even fout, want Suzanne, Tasja en ik belandden met 
z’n drieën in een tuk-tuk die het uiteindelijk niet bleek 
te doen. De sfeer in de stad was nogal angstaanjagend: 
overal chaos, een uitzinnige massa (alleen mannen) die 
feestend voorbij trok en zich tamelijk spastisch gedroeg. 
Na een tijd sleutelen en proberen ons in de tuk-tuk te 
houden, gaf de bestuurder het op en wij besloten te gaan 
lopen tot we een nieuwe tuk-tuk gevonden hadden. Bij 
het hotel stonden de overige groepsleden ongerust op 
ons te wachten. En zo eindigde de zoveelste boeiende 
dag van onze reis door India.
Anda.

Lijkverbranding op de Manikarnika Ghat

Feest van de godin van het onderwijs
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Dag 23, 8 februari
Nog een dag in Varanasi.

De eerste dag waren we al vanaf 6.00 uur op, dus 
eigenlijk hadden we alles al gezien in Varanasi. 

Vandaag waren ook alle winkeltjes dicht (‘s morgens) dus 

wij wilden een wat rustige dag buiten de stad. Met de 
tuk-tuk gingen we met z’n vieren op weg naar Sarnath. Ik 
had een rustig ritje naar buiten de stad verwacht, maar 
het grootste gedeelte was tamelijk chaotisch. Eenmaal 

in Sarnath was het echter heerlijk rustig en schoon. Er 
waren verschillende Boeddhistische tempels, erg mooi en 
heel erg schoon. Sarnath is een belangrijk bedevaartsoord 
en een van de heilige plaatsen van het Boeddhisme. Hier 
verkondigde Boeddha in 532 voor Christus voor het 
eerst sinds het bereiken van de verlichting zijn leer van 
de middenweg en gematigdheid in alles. Op deze plaats 
is een boom gepland en daarbij staat een beeldengroep 
die Boeddha en zijn vijf discipelen voorstelt. Al met al 
was het een rustige ochtend.
Terug in het hotel hebben we een heerlijke lunch gegeten 
en de rest van de middag doorgebracht op het dakterras. 
Hier was een prachtige tuin aangelegd met een typisch 
Engels grasveld, kortgeknipt, dik en zonder onkruid. 
Dit hebben de Engelsen de Indiërs goed geleerd. Mij is 
het nog nooit gelukt om zo’n mooi grasveld te krijgen 
en zeker niet in zo’n heet land en in zo’n vieze en 
chaotische stad!
Martha.

Dag 24, 9 februari
Van Varanasi naar Shivpatinagar.

Weer een dag van reizen, vroeg uit de veren en 
een duur ontbijt. De bus vertrok om 6.30 uur. 

Voorzien van onze bepakking (wordt steeds meer) en 
ons lunchpakket gingen we op weg naar onze volgende 
slaapplaats. Wat moet je eigenlijk van zo’n dag in de bus 
vertellen? Om te beginnen dan maar met de man die z’n 
broek uittrok. Bij de eerste de beste spoorwegovergang 
moesten we stoppen voor een naderende trein. Op een 
meter of twintig trok een man doodgemoedereerd 
zijn pantalon uit, ging door de knieën en produceerde 

Dhamekh stoepa in Sarnath

Ruïnes van Sarnath

Snel nog even naar de kapper
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aldus met zijn blote billen naar de bus gekeerd een 
aardige hoop. Anda, die goed op zat te letten, zag dat 
zijn uitwerpselen verdacht veel leken op de meeste van 

die van ons ongeveer een week geleden. De slagbomen 
gingen open en een wirwar van tuk-tuks, vrachtauto’s en 
bussen ging weer op weg.
We reden door een vrij saai landschap met rijstveldjes, 
koolzaad- en linzenvelden en ook nog graansoorten. 
Precies zoals we het al een paar dagen zagen. Hier en daar 

stak een schoorsteenpijp van een steenfabriekje omhoog. 
Rond een uur of elf passeerden we een suikerrietfabriek. 
Een terrein zo groot als vijf voetbalvelden stond vol met 
hekken en aanhangers beladen met suikerrietstengels 
stonden langs de weg geduldig te wachten. Vlak voor 
de lunch voltrok zich een ramp: geen rum meer! 
Erwins fles maakte een duikeling van de achterbank 
en brak doormidden, wat een stroperige lucht in de 
bus veroorzaakte. Verder ging de tocht door de voor 
ons laatste grote stad van India (Gorakhpur). Het was 
er zo druk dat we besloten onze lunch in de bus te 
nuttigen. Na de stad wijzigde het landschap zich en 
zagen we meer bananenbomen. In een dorpje werden 
door de groepsleden fruit en koekjes ingeslagen voor de 
volgende dag.
Het laatste stuk van de reis ging over een verschrikkelijke 
hobbelweg, volgens Omi de massagepassage. Eindelijk 
aangekomen in het Royal Heritage hotel mocht iedereen 
een sleutel uitzoeken omdat alle kamers verschillend 
van karakter en afmetingen waren. Op aandringen van 
Martha kregen Matthijs en Arie de mooiste en grootste 
kamer, omdat zij in het vorige hotel in een kast geslapen 
hadden. In dit hotel moesten we om de beurt douchen 
omdat de stroomvoorziening niet voldoende is om alle 
boilers tegelijk te verwarmen. Na een buffet gingen we 
weer vroeg onder de wol.
Ton.

Dag 25, 10 februari
Naar Nepal.

Vandaag had je de keuze in het hotel te ontbijten of 
aan de grens, waar we rond 9.00 uur zouden zijn. Wij 

kozen voor het tweede zodat we tot 7.00 uur konden 
uitslapen. Het zou weer een aparte dag worden, want 
we begonnen vandaag aan het tweede deel van onze reis. 
Bij de grens aangekomen zag je gelijk de verschillen: de 
gezichten van de mensen, de huizen en later ook de 
natuur. Een groot deel van de groep zou hier iets gaan 
eten terwijl Reggy de stempels in de paspoorten regelde. 

Royal Heritage hotel in Shivpatinagar

Tuin met oprijlaan

Om mani padme hum (heil zij de juweel in de lotus)
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Het bleek dat nadat hij tweehonderd roepies tussen 
de stapel had gestopt het ook sneller kon. Dus zaten 
we na enige heerlijke pannenkoeken en geroosterde 

boterhammen weer in de bus. Het bleek niet zo’n heel 
lange trip te worden, want we kwamen om ongeveer 
14.00 uur aan bij het begin van het paadje waar we met 
jeeps over naar onze Rhino lodges gebracht zouden 
worden. Hier moesten we eerst nog een groepsfoto 
maken, want de chauff eur en Omi zouden gelijk weer 
terug rijden naar Delhi. Voor de jongens bleek het ook 
fi jn dat we zo vroeg waren, want de weg terug naar Delhi 
was 1200 kilometer, waar ze overigens een dag en een 
nacht over zouden doen.
Nadat we afscheid hadden genomen en beloofd hadden 
alle foto’s op te sturen gingen we in de jeeps. Bij de Rhino 
lodge aangekomen gingen we in de prachtige tuin zitten 
voor een drankje. Later gingen we naar onze fl atjes (vier 
kamers in een blok). De kamers waren simpel 
maar schoon. In de tuin pakten we een 
late lunch. D a a r n a 

waren we 
vrij om te 
doen wat 
we wilden; 
ik ben bij 
Suzanne 
op het 
t e r r a s 
g a a n 
zitten 

en Erwin ging 
met Ton rum kopen daar 

onze fl es een dag eerder kapot was 

gegaan in de bus. Om 18.00 uur zouden we met z’n 
allen bij elkaar komen in de tuin om de excursies voor 
de komende dagen te bespreken. Toen we daar zaten 
kwam Martha tot de conclusie dat de tas met video- en 
fotocamera kwijt was. Deze had ze bij de lunch in de 
tuin laten staan. Na veel paniek en twee huiszoekingen 
kwam een ieder tot de conclusie dat hij wel gestolen zou 
zijn. De excursies werden besproken en nadat iedereen 
zijn keuze had gemaakt waren we weer vrij om te gaan 
eten, maar niet voordat we eerst nog met z’n allen de 
kamer van Martha en Ton hadden doorzocht. Al direct 
bij binnenkomst zag Arie een pakketje onder een 
stapel kleren. Wat een opluchting, want nu krijgen we 
tenminste ons reisverslag op video of DVD.

‘s Avonds had iedereen gelukkig weer honger, wat heel 
goed was, want het eten was zeer geslaagd. Gek hoor, 
je kunt hier gewoon van alles krijgen: hutspot, patatje 
oorlog, en mayonaise bij de patat. Het is inmiddels 
23.00 uur geweest en ik ga gauw slapen, want we hebben 
morgen een lange wandel/kanovaren en olifantenbaby-
dag.
Judith.

Dag 26, 11 februari
Chitwan.

Om 6.00 uur met moeite opgestaan. Om 6.30 uur 
ontbeten met een speciale omelet. Daarna gezellig 

om 8.15 uur het bootje in voor een kanotocht van 45 
minuten. Toen met twee gidsen de spannende drie en 
een half uur durende Djoser-tocht gemaakt en veel 
gezien: twee kippen, een paar apen in een boom, vijf 

Afscheid van India, chauff eur en bijrijder

Rhino Lodge

vrij om te 

we wilden; 
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krokodillen, veel neushoornpoep en wat sporen in de 
natuur. Als toetje was er nog een wandeling door de 
rivier.
Toen we terug bij de lodges waren werd de hotelolifant 
net gewassen en onze drie huppelkutjes sprongen 

erop; wat natuurlijk leuke foto’s gaf. Na de lunch ging 
het op weg naar het olifantencentrum. Twee kleine 
olifantjes van nog maar een paar maanden oud waren erg 
fotogeniek en we schoten twee rolletjes vol.
Eenmaal terug dronk ik een biertje en nam een warme 
douche (samen met Judith, dus wat een feest). Om 19.45 
uur eten besteld bij een restaurant, wat we om 21.15 

kregen, want de kok had zogenaamd een dochtertje 
gekregen. Alweer een leuke dag achter de rug en mijn 
tweede verhaaltje dus.
Erwin.

Dag 27, 12 februari
Chitwan National Park.

Mooi weer! Vandaag hebben wij een ochtend “vrij”. 
Sommigen hebben een tocht met een kano om 

vogels te bekijken, anderen gaan een dorpentocht 
maken. Eerst hebben wij koffie gedronken aan de rivier, 
heel leuk met al die olifanten, vogels en bootjes. Daarna 
gingen we het dorp en de omgeving bekijken. Alle 
mensen waren druk bezig met hun dagelijks bestaan; 
hard werken is het hier. We zagen een opvangcentrum 
voor kinderen met gehandicapte jongetjes voor de deur. 
Later zouden we onze lakenzakken en T-shirts daar naar 

toe brengen. Er waren allemaal stapelbedden in smalle 
gangetjes en nergens was een raam te bekennen. Je 
wordt er niet vrolijk van.
‘s Middags gingen we in optocht op een olifantensafari. 
Er waren er veel die na een kwartier dachten: “Waar 
ben ik aan begonnen, dat wordt spierpijn vanavond”. 
Gelukkig kregen we waar voor ons geld: de veel 
besproken neushoorns werden gezien en ook nog 

De hotelolifant gaat in bad

Tijdens de ossenkartocht

Op olifantensafari
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met jong. De krokodillen lagen doodstil aan de 
waterkant. De tocht was heel erg leuk en het landschap 
afwisselender dan met de jungle voettocht. Na afl oop 
stond er iemand om tijgerbalsem te verkopen. Die wist 
waar we behoefte aan hadden! Het Chitwan was een 
leuke rustige onderbreking van de reis. Morgen om 9.00 
uur gaan we op weg naar Pokhara.
Ans.

Dag 28, 13 februari
Van Chitwan naar Pokhara.

Gelukkig was het vertrek pas om 9.00 uur, dus 
konden we een beetje uitslapen. Om 7.15 uur 

sprong ik van de plank met het muskietengaas nog in 
m’n nek naar de badkamer; gewassen, geschoren en 
in de kleding. We pakten de tassen voor het vertrek 
en ontbeten in de zon bij het derde oog om de hoek 
waar Casper al zat te glimmen. Vandaag hadden wij een 

Nepalese bus, met verse chauff eur en hulpje. Alle bagage 
moest boven op de bus en na enig pak- en stapelwerk 
konden we vertrekken.
Het park waren we al snel uit en we begonnen te 
klimmen, de bergen in. Het was werkelijk schitterend 
onderweg met het hobbelende busje langs afgronden 
en snelstromende riviertjes. Onze plaspauze was op 

een mooi plekje, met een prachtige hangbrug. Op het 
vlakbij gelegen schooltje gaf een Amerikaanse jongen 
les in alles wat mogelijk was. De volgende stop was 
bij de afslag naar Pokhara. Hier dronken we koffi  e, 

dat wil zeggen kokend water met suikerpoeder en drie 
korreltjes nescafé. Maar oké, wat wil je voor tien roepies! 
Snel kochten we verswaar, maar na afspoeling onder de 
dorpskraan hebben we snel de bacteriën verdreven met 
bananen, mandarijnen en cola.
Opnieuw ging het verder langs leuke dorpjes en terrassen, 
rijst- en groenteveldjes. De huisjes van klei in bruine en 
witte kleuren passen prachtig in het landschap, maar 
ook de kleurige huisjes in groen, blauw en bruin zijn 
schilderachtig.
De lunch werd genoten in een Highway restaurant met 
redelijk snelle bediening. Na een uurtje in de bloementuin 
gingen we weer op pad. De laatste etappe duurde 
ongeveer anderhalf uur en toen waren we in Pokhara. 
Snel gingen we naar de kamer en even later verkenden 
we het plaatsje. De straten in Pokhara zijn vol met 
restaurantjes, winkeltjes en geldwisselkantoren. Overal 
hangen kleding, sjaals, sieraden en trekkingspullen. Dag 
28 was een schitterende reisdag, met prachtige natuur en 
cultuur.
Rein.Plaspauze

Een moment voor jezelf....
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Dag 29, 14 februari
Pokhara.

Vandaag doet ieder wat ie zelf wil: wandelen in de 
natuur, nog weer verder shoppen, bootje varen 

of zelfs hanggliding. Het hele spectrum aan deze 
activiteiten werd gedaan door de groep. Hier geef ik 
voornamelijk het verslag van de door Walter uitgezochte 
wandeltocht waaraan negen mensen deelnamen. We 
vertrokken zonder ontbijt, om 8.00 uur in twee 
taxi’s. Dit bleken twee vrij kleine toyota’s te zijn van 
respectievelijk dertig en twee-en-dertig jaar oud, maar 
de motoren liepen nog als een zonnetje (halverwege 
even tanken, drie liter, want je weet nooit of het je 
laatste kilometers zijn; en met een volle tank naar de 

sloop is zonde). Vier vrouwen en Casper zaten in één 
taxi (Greetje mocht bij Casper op schoot), de andere 
vier mannen gingen in de andere taxi. Als je een beetje 
voorover ging liggen zat je tenminste niet klem tegen 
het dak. Met de taxi’s gingen we in ruim een half uur 
naar een naburig plaatsje, Naudanda, en vandaar uit kon 
je ongeveer twaalf kilometer op een hoogte van ± 1500 
meter blijven lopen tot in Sangarkot, waar je nog drie 
en een halve kilometer stijl naar beneden moest (900 
meter), grotendeels via stenen trappen.
De tocht begon met ontbijt in een hotel-restaurant 
(service available, please order one hour before). Dit 

was een kamer van twee en een half bij twee en een 
halve meter, met een tafel en tien stoelen, waarvan er 
één helaas niet gebruikt kon worden omdat er een kip 
in een mand zat de broeden (op elf eieren, zo bleek). 
Met behulp van buren enz. kwam uiteindelijk toch het 

nodige eten op tafel, waarbij de wachttijd nuttig besteed 
werd aan het bekijken en kopen van allerlei spulletjes 
van een paar Tibetaanse marskramers. Heel gezellig, 
niet te filmen, zo echt. Rond 10.45 uur konden we 
eindelijk wandelen. Het was een prachtige tocht, langs 
allerlei terrassen (niet die waar cola en bier geserveerd 
worden, maar waar rijst, rogge enz. verbouwd worden), 
kleine dorpjes van een paar huizen, o.a. dat waarin de 
plaatselijke communistische partij was gevestigd. Als 
de zon er even bij kwam was het uitzicht over het dal 
geweldig. Echter de Anapurna, voor de niet-kenners: 
een van de hoogste Himalayatoppen bleef in de wolken 
verborgen. In Sangarkot (een paar huizen plus een paar 
restaurantjes bij “moeder aan huis”) gebruiken we de 
lunch: ei met noedelsoep en chapati. Het smaakte prima 
na het lange wachten (het is toch niet zo moeilijk om 
soep te maken van die handige AH-pakjes waar wij de 
kok mee zagen lopen). Toch was het heel gezellig en 
knus. Na de lunch begon de steile stafafdaling; de kok 
was inmiddels opgedoken in een van de winkeltjes aan 
het begin. Daarna werd het heel rustig, met alleen nog 
wat zeurende kinderen die op een kwart van de afdaling 
woonden. Moe maar voldaan arriveerden we rond 17.30 
uur in het hotel. Diner hadden we in Pokhara, waar het 

“driemaal is scheepsrecht” gold wat betreft het lange 
wachten. Om 22.00 uur waren we terug in het hotel en 
na dit verslag gingen we naar bed.
Jan.

Pokhara: Khahare Baidan

Phewa Tal



28

Dag 30, 15 februari
Van Pokhara naar Kathmandu.

Na een vlot geserveerd ontbijt in koele ontbijtzaal 
zaten we om 8.00 uur in de bus voor de laatste 

etappe van deze reis. Op weg naar de koningsstad 
Kathmandu, een hoogtepunt in deze reis. Anda ontdekte 
in de bus dat de blouse die ‘s ochtends 

afgeleverd werd 
niet echt mooi was 
afgewerkt en dus geen 

topper was, helaas. Maar er komen vast nieuwe kansen 
in Kathmandu. Vlak voorbij Pokhara maakten we een 
fotostop voor het zicht op de Anapurna bergketen. 
Helaas begon het al iets te betrekken en waren we te 
veraf voor echt goede foto’s. Maar we hebben het in 
ieder geval zien schitteren in prachtig zonlicht. Heel 
mooi... of “net Zwitserland” volgens anderen (ik noem 
geen namen). De koffi  estop was op dezelfde plek als 
twee dagen terug. Ditmaal liep het gesmeerd want er 
stond kokend water klaar voor koffi  e en thee en er was 
zelfs warme melk voor een kop chocolade. De tocht 
was prachtig, met mooie vergezichten, diepe dalen 
en haarspeldbochten. Sommige stukken weg waren 
weggeslagen, waarschijnlijk tijdens de moesson. De 
lunch genoten we in een tuin en ons geluk kon niet 

op: snelle à la carte bediening en vlot afrekenen. Bij 
de bus stond een fi ets met daarop (bijna) gedroogde 
vis. Daarna was het nog twee uur rijden door prachtig 
gebied. Onderweg zag ik een kind van drie jaar met een 
zware mand op de rug sjouwen. Het leven is hard hier. 
Om 16.30 uur waren we bijna bij het hotel. De bus kon 
niet verder. De bagage werd overgeladen in een veel te 
kleine taxi. Ton voorzag de chauff eur en bijrijder van 
fooi en wij konden op weg naar het hotel, lopend. Dat 
wilden we graag, want het stonk erg bij de uitlaadplek. 
Om 17.00 uur zaten we in de tuin van hotel Buddha met 
een drankje van Djoser. Reggy legde de mogelijkheden 
in Kathmandu voor: er zijn volop cultuur, natuur en 
kansen voor koopjesjagers. We brengen een fotorolletje 
weg en eten met anderen bij Yin & Yang; lekker, maar 
de koffi  e is alweer een teleurstelling. Het lijkt wel of de 
bedden per standplaats harder worden en de matrassen 
dunner. Dat wordt straks wennen op de waterbedden in 
Nederland.
Greetje.

Dag 31, 16 februari
Kathmandu.

Na een heerlijke nacht in een warm bed was ik om 
9.00 uur klaar voor de trip naar het oude centrum. 

Het begon met een wandeling er naar toe en onderweg 
kwamen we al gauw de eerste tempel tegen, een redelijk 
grote in het midden van een plein, met allemaal kleine 

tempeltjes er omheen. Het was een mooi gezicht hoe 
de lokale mensen met die tempeltjes omgaan, met hun 
spullen (kaarsjes, bakjes met poeder, pitten, bonen enz.) 

afgeleverd werd 
niet echt mooi was 
afgewerkt en dus geen 

Kathmandu: Basantapur Square
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ervoor. Ze maken als het ware hun eigen dienst. Na 
een aantal foto’s gemaakt te hebben liepen we verder 
richting Durbar square (tempelplein). Eerst kochten we 
een ticket en lieten dat gelijk daarna verlengen (volgens 
mij was het ticket niet echt nodig, want er werd niet 
gecontroleerd en iedereen kon overal rondlopen. Ook 
stond er op het ticket dat het betaalde bedrag een 
contributie was).
Hierna liepen we naar een soort pleintje, een soort van 
centraal punt, waar van alles te zien was: veel tempels, 
een paleis, op iedere hoek een klein tempeltje en het 
Kumari-Ghar. Eerste bekeken we alles en voor we 

het wisten waren we uit het complex en moesten we 
omkeren. Bij het Kumari-Ghar kwamen we erachter dat 
hier het meisje, de ‘levende godin’ woonde. Zij wordt 
uitgekozen uit een aantal kleine meisjes, dochters uit de 
kaste van goud- en zilversmeden en moet allerlei testen 
afleggen. Ze wordt opgesloten in het huis en komt pas 
weer vrij wanneer ze voor het eerst bloedt. De man die 
met haar trouwt zal binnen een jaar sterven. Toen wij 
daar zo stonden op de binnenplaats van het huis hadden 
we het erover dat het meisje erg eenzaam moest zijn. 
Ook waren we een beetje aan het gissen in welke kamer 
ze zou zitten. Toen kwam er een gids met twee toeristen 
aan die vertelde dat we het meisje best konden zien als we 
maar een donatie gaven. Na een roep naar boven kwam 
er een man bij het raam en een paar tellen later stond 

het meisje, 
van ongeveer 
vijf jaar, voor 
het raam. Ze 
was weer heel 
snel weg en ik 
was zo onder 
de indruk dat 
er alleen maar 
een gevoel van 
m e d e l i j d e n 
naar boven 
kwam. Wat 
moet zij 
eenzaam zijn. 
Hierna zijn we 
door de stad gelopen om nog lekker even winkeltjes te 
kijken. ‘s Avonds hebben we heerlijk gegeten en ik nam 
als afscheid van de dag weer een lekkere warme douche.
Tasja.

Dag 32, 17 februari
Bhaktapur en omgeving.

Vandaag gingen we met de gehele groep op een 
Djoser-excursie naar Bhaktapur, waar we vervolgens 

beslissen zouden waar we verder naar toe zouden gaan. 
Bhaktapur bleek een leuk klein plaatsje, weg van de 
drukte van Kathmandu. Maar toch was er veel te zien. 
Allereerst was er ook hier een centraal Durbar square, 
een plein met vele kleine en grote tempels. De meest 
indrukwekkende tempel, de Nyatapol tempel, lag enkele 
meters verder. Deze had vijf verdiepingen en een trap 

Mahendreshwar Tempel

Kasthamandap

Bhaktapur: Durbar Square
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met op elke trede een paar figuren: olifanten, leeuwen, 
wachters en vogelfiguren. Verderop in het plaatsje 
werden enkele ambachten uitgevoerd: pottenbakken, 
spinnen; er waren ook leuke schilderachtige doorkijkjes. 
Eenmaal in de bus werd besloten in ieder geval naar 
Changu Narayan te gaan, wat enkele kilometers verder 

en hoger gelegen was. Hier was een tempel met rondom 
enkele sculpturen die ieder religieus thema rondom 
Vishnu uitbeeldden.
Weer terug in de bus werd besloten niet naar het 
oorspronkelijke einddoel van de excursie te gaan, daar 
de bergen in nevelen gehuld waren en een mooi uitzicht 
er niet in zat. Als alternatief werd gekozen naar het 
levensgrote gouden Boeddhabeeld bij de apentempel 
van Swayambhunath te gaan in Kathmandu. Na een 
knap staaltje stuurmanskunst van de buschauffeur 
kwamen we bij het beeld, alwaar we 
kort rond konden kijken alvorens we 
op weg gingen naar het hotel. In 
het hotel aangekomen was het 
nu eens niet de beurt van een 
chauffeur, maar van Reggy om 
een fooi te ontvangen voor 
alle bewezen diensten. 
Het was dan nog wel 
niet de laatste dag, 
maar morgen gaan we 
in diverse subgroepjes 
nog enkele dingen 
doen.
Monica.

Dag 33, 18 februari
Pashupatinath, Bodhnat en Patan.

Vandaag waaiert een ieder uit over Kathmandu en 
omgeving om een eigen programma te volgen. Na 

het ontbijt gaan Ton en Martha pinnen (uiteindelijk op 
het Durbar plein, want alle automaten in de omgeving 
van het hotel bleken leeg) en Anda en ik zoeken een 
minibestelwagen om ons naar Pashupatinath te brengen. 
Natuurlijk (!) treffen we een chauffeur die geen Engels 
spreekt en vrijwel niets van onze bedoelingen begrijpt. 
Gelukkig snapt hij wel dat we naar Pashupatinath willen 
(waar we hem teveel betalen en hij dus ook niet wacht 
op onze terugkeer) en daar ontrolt zich een tafereel 
voor onze ogen 
dat voor mij 
een van de 
hoogtepunten 
van de reis 
is. Niet alleen 
vind ik het 
tempelcomplex 
indrukwekkend, 
met de vele 

Straatje in Bhaktapur

Swayambhunath: apentempel
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stoepa’s en terrassen (helaas is de Hindoetempel voor 
niet-Hindoes verboden), maar het verbranden van de 
lijken op de ghats is veel intenser en aangrijpender dan 
in Varanasi. Gebiologeerd kijken we wel twee uur naar 
een familie die afscheid neemt van hun vader.

Daar onze chauffeur opgelost is in het niets zoeken we 
een nieuwe om ons naar Bodhnat te brengen. Hier lopen 
we op de grote stoepa, draaien aan de gebedsrollen en 
eten op een van de dakterrassen.
‘s Middags gaan Martha en ik per tuk-tuk naar Patan. 
Hier op het Durbar plein, waar het ons bijna lukte zonder 
betalen rond te lopen, staan weer heel veel verschillende 
tempels. Heel bijzonder is de Gouden Tempel waar we 
tevergeefs uitkijken naar de schildpadden die er schijnen 
rond te lopen.
Matthijs.

Dag 34, 19 februari
Terug naar huis.

Gisteravond begon het te regenen en de hele nacht 
kletterde het maar door. Ook vanmorgen is het 

grijs en nat en onze laatste dag in Kathmandu lopen we 
in de druipende regen langs de winkels voor een laatste 
souvenir.
Vandaag is het Suzanne’s verjaardag en net voordat we 
in de bus gaan, vieren we dat met een lied en een stukje 
chocoladetaart.
Op het vliegveld is er eerst de nodige verwarring en 
blijken we ook nog eens een vertraging van twee uur te 
hebben. Als dan uiteindelijk de bagage klaarstaat om het 
vliegtuig ingeladen te worden wordt ons gevraagd dat 
zelf te doen. De reden blijft onduidelijk.
Ook in Delhi verloopt een en ander niet echt gladjes. 
Martha en ik moeten onze bagage aan een nadere 
inspectie laten onderwerpen en als we in het vliegtuig 
zitten wacht ons nog een uur voordat we de lucht 
ingaan.
Matthijs.

Dag 35, 20 februari
Schiphol.

Met een uur vertraging landden we op Schiphol, 
waar we binnen enkele minuten, zo leek het wel, 

onze bagage van de band konden halen. Snel namen we 
van iedereen afscheid (op 10 mei zien we elkaar weer 
voor een reünie) en gingen lekker naar huis.
Matthijs.

Pashupatinath

Aansteken van de brandstapel door de oudste zoon

Namaste!
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Judith Offermanns & Erwin van Geldorp

Ans en Rein Nijensikkens

Jan en Greetje Ypma

Tasja Otten

Anda van der Pligt

Casper Peereboom

Suzanne Hendriks

Walter Janssens & Nikole Ertveldt

Monica van Velden

Martha en Ton Weyne

Reggy Specken

Matthijs Boertje en Arie Klaver

Onze hoogtepunten: 
Varanasi, Chitwan, paraglyding, kameelsafari, rondrit in de riksja, Jaisalmer, rennende kindertjes in Rajasthan, 
de ghats in Kathmandu.

Onze dieptepunten: 
Kamperen in de woestijn, de rit der ritten, het geworstel met m’n slaapzak, de aankomst in Dehli, 
m’n tasje vergeten, regen in Jaipur, darm- en maagproblemen, heimwee, de smerigheid in Jaipur, 
de regen van de laatste dag.


