Noord-India nov-dec 2008 met Rattan (26 dagen)

Delhi
We zijn ’s nachts toegekomen in Delhi, waar Rattan ons al stond op te wachten. De rit naar het hostel
dat we voor twee nachten op voorhand hadden geboekt, was al een hele belevenis. Enerzijds omdat
het zo moeilijk te vinden was en anderzijds door het chaotische Indische verkeer. ’s Nachts kon ik
gelukkig beroep doen op de oorproppen die ik van thuis had meegenomen. Ook later heb ik deze
meermaals aangesproken.
De volgende morgen hebben we Delhi bezocht: Qutub Minar, India gate, parlement, Hunaman
tempel, Humayun’s tomb, lotus tempel, Laxminarayan tempel. We waren enorm onder de indruk van
de drukte, de vele rikshaws, geuren, koeien, ...
Jhunjhunu-Fatehpur-Mandawa
In Jhunjhunu bracht Rattan ons naar een gezellig authentiek hotelletje met een binnenkoertje.
Sommige kamers waren helemaal beschilderd en versierd met vele kleine spiegeltjes. In de Rani Sati
tempel hebben we dan voor het eerst een Hindoeïstische tempeldienst bijgewoond. Indrukwekkend!
De volgende dag bracht ons naar de verschillende prachtige haveli’s in Fatehpur en Mandawa.
Sommige zijn wel heel erg vervallen. De mooiste is die van de Francaise, omdat die volledig
gerestaureerd is.

Bikaner
Onderweg naar Bikaner verraste Rattan ons met een onverwachte stop ergens een beetje afgelegen
van de route. Een rustplaats voor migrerende kraanvogels. Prachtig om te zien hoe een groep
kraanvogels komt overvliegen om dan naast het meer te landen.
De rattentempel van Deshnok is onvergetelijk. Op blote voeten tussen de verschillende ratten. Af en
toe moet je je voeten intrekken omdat er een rat je pad wil kruisen. Mens en rat eten er van
hetzelfde voedsel. Als we buiten waren, waren we toch wel blij dat we wat water en zeep mee
hadden.
Het Junagarh fort is prachtig. We hebben daar een audiogids genomen, zeer handig. Je kan dan op je
eigen tempo rondlopen. Ook het Laxmi Niwas palace is een aanrader. Het is nu wel een hotel, maar
niemand die er een probleem van maakt als je er gewoon wat door de gangen slentert. Verder is de
Laxmi Nath temple in Bikaner een van de twee mooiste Jaïnistische tempels die we gezien hebben.
Khuri
Onderweg naar Khuri kwamen we met de auto volledig vast te zitten in het woestijnzand, dat
waarschijnlijk met opzet de weg had bedekt. Even later stelden de omwonenden, die ons eerder
hadden gezegd dat we er zonder probleem konden doorrijden, voor om voor 100 roepies de auto
eruit te slepen met een tractor die net “toevallig” van achter de struiken kwam.
In Khuri raadde Rattan ons aan om een overnachting te nemen in een tentje in de woestijn en niet in
een hutje in het dorp. Rond 17.00 u trokken we elk per kameel naar de duinen. Terwijl wij naar de
zonsondergang keken, maakten ze een vuurtje waar ze ter plekke thee, chapati’s, dal, rijst en een
curry met groenten bereidde. Ongelooflijk hoe ze zo uitgebreid kunnen koken in de woestijn. We
hebben zelfs geen enkel zandkorreltje gehad. De nacht brachten we dan door in het tentje dat ze
ondertussen hadden opgezet. We waren toch blij dat we nog een slaapzak meehadden, de nachten
kunnen redelijk koud worden. ’s Morgens na de thee en de zonsopgang weer per kameel terug naar
het dorp. Onvergetelijk en inderdaad een goede tip van Rattan.

Jaisalmar
Het fort (de binnenkant hebben we wel niet bezocht) en de oude stad zijn bijzonder. De haveli’s zijn
minder mooi dan die we in Fatahpur-Mandawa hebben bezocht. Verder hebben we hier ook de Bada
Bagh cenotaphen bezocht.
Jodhpur
Vanuit het Mehrangarh fort heb je een mooi uitzicht over de prachtige stad met vele blauwe huizen.
Dit fort is een van de mooisten en ook hier hebben we weer een audiogids genomen.
Ranakpur
De Adinatha tempel is samen met de tempel in Bikaner de mooiste Jaïnistische tempel die we gezien
hebben. De dag nadien hebben we met een gids een nogal zware wandeltocht gemaakt naar een
mini tempeltje in een klein grotje, achteraf gezien niet echt de moeite. Je kan beter op je eigen een
beetje langs de verschillende meren wandelen. De meeste dieren (krokodillen, waterbuffels,
verschillende vogels) zitten toch in de buurt van het water en apen zie je overal.
Verder hebben we ook nog het Kumbalgarh fort bezocht.
Udaipur
Udaipur is een prachtige stad met mooie paleizen rondom en in een meer. Je kan hier zien hoe elke
Indische vrouw de was doet in het meer, ook hotelhanddoeken worden in het meer gewassen. Wij
hebben er het City Palace bezocht, de Jagdish tempel en ’s avonds een traditioneel dansspekakel in
de Bagore-ki-Haveli.
Pushkar
Mooi stadje rondom een meertje waar je de rituele badingen kan zien. Belangrijk is hier dat je
opdringerige priesters direct afblokt door te zeggen “No, I know how it works”. Aanvaardt ook de
bloemen niet die ze je willen geven, je gaat ervoor moeten betalen. En geloof het niet als ze je
proberen wijs te maken dat je moet betalen om op de trappen te lopen, het is gratis. Verder een
mooie omgeving met hippies en zonsondergang. Hier hebben we trouwens een koe gezien die
zichzelf melkte, onvergetelijk.

Jaipur
Hier hebben we het Palace of Winds bezocht, Jantar Mantar met astronomische instrumenten in
overdreven proporties, het City Palace met de prachtige Peacock Gate, Jaigarh fort met het enorme
kanon, Amber fort. Nahargarh fort hebben we bezocht omdat we wilden genieten van de
zonsondergang en het prachtige uitzicht over de roze stad, het fort op zich is niet bijzonder.
We zijn op een avond een Bollywood film van de meest bekende acteur Shahrukh Khan gaan
bekijken in de Raj Mandir cinema, waarvan het gebouw binnenin alleen al de moeite is. Kies hier best
een kaartje van de middelste prijscategorie, dit is ongeveer in het midden van de zaal. Wij hebben de
2,5 uur durende film helemaal uitgekeken, het was namelijk leuk om te zien hoe de Indiërs in de zaal
meejoelen met de film.
In Jaipur zijn de rikshaws nogal opdringerig. Ze snijden je de pas af en hinderen je om je zo te
overtuigen mee te rijden.
Ranthambore
Ranthambore fort is een mooi en rustig gelegen fort op de top van de berg. De Indiërs komen hier
vertoeven in hun vrije tijd. Je hebt er een prachtig uitzicht en omgeving.
We hebben twee canter safari’s gedaan in Ranthambore National Park. Bij de safari in de namiddag
hebben we krokodillen, 2 tijgers, apen, mangoesten, herten, luipaarden en een ijsvogel gezien. In de
ochtend safari hebben we niets gezien, enkel de flora. In de ochtend was het bovendien ijskoud, een
deken is geen overbodige luxe.

Bharatpur
In het Bharatpur vogelreservaat hebben we een groepje jakhalzen, een massa pelikanen en vele
andere vogels gezien. Dit park is een oase van rust, vooral omdat hier geen rikshaws en auto’s binnen
mogen. Het beste vervoermiddel is dan ook de fiets die je kan huren aan de ingang.

Fatehpur sikri
Hier hebben we de Jama Masjid moskee en het mooie fort bezocht.

Gwalior-Khajuraho-Orchha
Eerst het fort van Gwalior.
De dag erna hebben we de erotische tempels van Khajuraho bezocht, let vooral op de afbeelding van
de Indiër met het paard. Het Bandhavgarh National Park hebben we overgeslagen, vooral omdat we
alle dieren al gezien hadden in Ranthambore National Park en omdat Bandhavgarh ook veel duurder
was.
Hierna zijn we teruggereden naar Orchha met de mausolea, de Lakshmi tempel en het paleis. Je
moet zeker de suites van het hotel dat in het paleis gevestigd is, gaan bezichtigen.
Agra
De Taj Mahal, Agra fort, de Baby Taj, Sikandra, Chini Ka Rauza. Ook hier is het opletten voor de
opdringerige rikshaws en verkopers.
Delhi
De laatste dag hebben we nog het gloednieuwe Akshardham tempelcomplex bezichtigd. Dit is een
soort “pretpark” tempelcomplex, zelfs met bootjes. Verder nog het rode fort, Chandni Chowk, Jama
Masjid, Raj Ghat (laatste rustplaats van Mahatma Gandhi).

Tot slot
We hadden op voorhand veel gelezen, maar je kan India pas echt begrijpen als je er werkelijk
geweest bent. Ik had gelezen dat oordoppen soms van pas kunnen komen en dit is dus werkelijk zo.
Bedelaars en kinderen geef je best niets (ook geen pennen, zeepjes, snoepjes en zeker geen geld).
Wanneer de eerste zin van een Indiër is “Where are you from”, antwoord je best altijd “Not
important”. Dit stopt opdringerige verkopers, rikshaws, bedelaars, etc. meestal direct omdat ze dan
hun van buiten geleerde zinnetjes niet meer kunnen gebruiken. Soms zeiden we ook eens Japan,
waarop hun antwoord direct is “Nice country”. Hm, ik zie er wel niet zo Japans uit. Soms proberen ze
naïeve toeristen ook wijs te maken dat hun zoon muntstukken van 2 euro verzamelt, de banken
gecrasht zijn. Een ander antwoord dat redelijk goed werkte tegen opdringerige verkopers, riskshaws
is “Don’t waste your time”. Sommige rikshaws blijven je anders wel 10 minuten achtervolgen.
Vooral in Agra en Jaipur zijn de Indiërs nogal opdringerig. Daarom hadden we ook gekozen om Agra
op het einde van de reis te doen. Ook werden we hier regelmatig lastiggevallen door jongeren die
ons wilden fotograferen of die langs Inge wandelden en haar een keer langs haar arm streelden. Je
kan het beste tegen deze jongeren zeggen dat foto’s nemen hun 500 roepies kost, ze stoppen dan
direct.

Opletten voor de vele koeien in de smalle en kleine steegjes overal. Inge heeft namelijk een stoot
gehad van een stier, maar buiten een schaafwond viel het heel goed mee.

Inge en Johan

