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Duizelingwekkend 
Delhi

Eeuwenoud én modern. Grauw, maar toch vol kleur. De Indiase hoofdstad 
Delhi is een oord van contrasten. Druk en chaotisch? Absoluut. Maar ook aan 

stille stadsoases blijkt verrassend genoeg geen gebrek.  
TEKST MATTHIJS MEEUWSEN - FOTOGRAFIE MAARTEN NOORDIJK
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EXCLUS IEVE    MODELLEN
U I T ZONDERL I JKE PR I J ZEN

Jan Frantzen    Knibbelweg 8a     2761 JD     Zevenhuizen ZH    0180 - 632 259     info@janfrantzen.nl     janfrantzen.nl

Ronde vloeiende l i jnen geven deze 

Art  Deco fauteui l  een s ier l i j ke

ui ts t ral ing.  Voor het beste z i tcomfort 

i s  deze fauteui l  u i tgevoerd in soepel 

‘Old Cowhide’ leder .  € 2.365,- 

ook als 2- of 3-z i tsbank leverbaar

Ar t  Deco fauteui l
Oscar 

Nu uitzonderlijk geprijsd
€ 1.565,-

RUMBA

JAZZ II

JAZZ DENIM

NAPELS DENIM

LE MANS
HELENA

LE MANS
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Zinderend 
labyrint
Eeuwenlang was Delhi een 

 speelbal van sultans, keizers en 

grootmogols. Dit verleden ligt  

nog overal aan het oppervlak.

Links, rechts, een poortje onder. Jeswin 
Joseph stuurt zijn knaloranje fiets het 
zoveelste steegje van deze ochtend in. We 
moeten in de remmen voor een man die 
een bijna onmogelijk grote baal pepers op 
zijn rug tilt, scheren langs twee geiten die 
stoïcijns staan te herkauwen op het midden 
van de rijbaan en duiken onder een wirwar 
aan bovenleidingen door dat alleen maar 
kan worden omschreven als de nachtmerrie 
van elke elektricien. “Ik zei het je toch?” 
grijnst Jeswin vanaf het zadel. “Geen 
betere manier om het echte Delhi te 
 ontdekken dan op de fiets.”

Couleur locale
Jeswin is een gids van DelhiByCycle 
 (delhibycycle.com). Het was de Nederlan-
der Jack Leenaars die acht jaar geleden het 
idee opvatte om fietstours door de Indiase 
hoofdstad op poten te zetten. Nee, er zijn 
weinig wereldsteden waar je als fietser  
zo’n vreemde eend in de bijt bent. Maar 
misschien wel daarom is een fietstocht 

Kakelverse 
 chapatibroden, 
gebakken op  
het dak van de 
specerijenmarkt.

In het eeuwenoude 
moskeecomplex bij 
de Qutab Minar is 
het goed zoeken naar 
een stukje steen dat 
niet versierd is.

Voor een prikkie 
beklim je een van 

de twee minaretten 
van de Jama Masjid.

Delhi is een 
lappen deken van 
marktkraampjes. 
Hier de kleding-
markt tussen 
het Rode Fort 
en Jama Masjid.

 >>  
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Jong en oud genieten bij 
het zandstenen mausoleum 
van Humayun.
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Alle dagen druk
Wie met een open blik kijkt, ziet 

dat achter de soms gekmakende 

chaos van Delhi juist ook de 

charme van de stad schuilt.

Hoe onvergetelijk het ook is om te fietsen 
door Delhi, je hebt pas echt geproefd van 
het lokale leven als je achter in een toete
rende tuktuk door het krankzinnig drukke 
stadsverkeer bent geslingerd. “Ik doe dit al 
vijftien jaar”, glundert onze bestuurder, een 
van zijn blote voeten nonchalant op het 
dashboard. “En nog nooit een schrammetje 
opgelopen, hè!” Om vervolgens pardoes 
drie rijbanen naar rechts te sturen, dertig 
meter te spookrijden en weer rakelings 
voor een bus langs te duiken om het voor
ste plekje voor het stoplicht te bemachtigen.
Ja, op een gemiddeld kruispunt in Delhi 
kun je in drie minuten een heel seizoen 
Wegmisbruikers opnemen. En ja, de drukte 
van het oude centrum doet de Kalverstraat 
verbleken tot een stilteretraite. Maar wie het 
stadsgedruis met een dosis relativerings
vermogen tegemoet treedt ontdekt erin 
juist ook de charme van de stad. Delhi is als 
een levende Waar is Wallyplaat waar je 
ogen tekortkomt en al je zintuigen op de 
proef worden gesteld. Survivaltip: zoek bij 
tijd en wijle gewoon een goede uitkijkplek  
– de trappen van Jama Masjid bijvoorbeeld – 
en kijk hoe het circus aan je voorbijtrekt.

In het voormalige 
Shahjahanabad, 
oud Delhi, worden 
al je zintuigen op 
de proef gesteld.

 >>  
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Het mausoleum van 
nobelman Isa Khan Niyazi: 
een van de talloze tombes 
in Delhi.

Volgepakte trekkarren: 
doodnormaal in het 

straatbeeld van Delhi.

Jama Masjid is een 
prachtig gebouw met 

typische boogjes.

Alleen de binnenplaats 
van de Jama Masjid 
biedt al ruimte aan 
25.000 moskeegangers.

door oud Delhi zo’n weergaloze manier om 
je onder te dompelen in de couleur locale. 
We zigzaggen langs makaken en markt
lieden, schoolkinderen en sikhtempels. Het 
is moeilijk voor te stellen dat dit zinderende 
doolhof, het voormalige Shahjahanabad, in 
de 17e eeuw een van de mooiste en rijkste 
steden van het westelijk halfrond vormde, 
totdat in de verte de imposante muren 
opdoemen van het Rode Fort: de schier 
onneembare vesting van Delhi’s machtige 
grootmogol Shah Jahan. En niet ver daar
naast nog zo’n bouwwerk waarmee hij 
nadrukkelijk zijn stempel op de stad 
drukte: Jama Masjid, een van de grootste 
moskeeën in heel India.

Wereldwonder
Ook richting het zuiden wemelt het in 
Delhi van de historische hoogtepunten. 
Wat te denken van Humayuns tombe: het 
grandioze grafmonument van nog zo’n 
mogolheerser – ogenschijnlijk weggesleept 
uit een Duizendeneennachtsprookje – 
en de inspiratiebron voor de tekenaar van 
de Taj Mahal. Of de Qutab Minar: een 
73 meter hoge minaret uit de 12e eeuw  
die met zijn uitgehakte Koranteksten en 
geometrische ornamenten moeiteloos kan 
doorgaan voor het achtste wereldwonder.
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Oases  
van rust
Rustige plekjes in Delhi? Jazeker!  

In menig stadspark kun je een 

speld horen vallen.

Een kluitje schoolkinderen ligt languit in 
het gras. Een havik danst op de thermiek 
boven de tuinsproeiers. Boven in de palm
toppen klinkt het gekwetter van parkieten. 
En ook de orchideeën en chrysanten  
staan er prachtig bij. De poort van de  
Lodi Gardens ligt amper tien passen 
 achter ons, maar het lijkt nu al volkomen 
surrealistisch dat we ons in een van  
de drukste miljoenensteden op aarde 
bevinden. De tuinen zijn populair voor 
trouwreportages en picknicklunches  
– beide ook deze zaterdagmiddag goed 
 vertegenwoordigd. Maar aan de rust doet 
het weinig af. Zelfs de rondscharrelende 
straathonden lijken de stilte te respecteren.

Graftombes
De Lodi Gardens zijn niet alleen de mooi
ste van een dozijn openbare stadsparken. 
Tussen het groen steekt ook de geschiede
nis weer de kop op, middels drie perfect 
gepreserveerde graftombes van de vroe
gere Lodidynastie. Groen en geschiedenis: 
het is een combinatie die in Delhi op 
meerdere plekken behaagt. Waar toeris
tische trekpleisters in andere steden door
gaans het decor zijn van een mierennest 
aan mensen, vormt een (lage) entreeprijs 
in Delhi juist de drempel die de drukte 
weet buiten te houden. Ook rond onder 
meer Humayuns tombe en de Qutab 
Minar is het dus een verademing om  
even in het gras neer te strijken.

 >>  

De Lodi Gardens: 
het mooiste park 
van heel de stad.

 >>  
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Ode aan een lokale 
held: muzikant 

Jerry Garcia van 
The Grateful Dead.

Aan bonte kleuren 
geen gebrek in 
Haight-Ashbury. 

Bij Indian Accent kies 
je een 8-gangenmenu 
voor vegetariërs of 
vlees- en viseters. Beide 
zijn even verrukkelijk.

The State Trading 
Corporation; een 

prominent gebouw 
in New Delhi.

Een reusachtige citruspers? 
Een gecomprimeerde versie 

van het Sydney Opera House? 
Nee, het is de lotustempel 

de Bahá’í.

Moderne 
klassiekers
Ten zuiden van de oude stad  

ontvouwen zich de brede lanen 

van het moderne Delhi.  

Indiërs noemen Delhi ook wel de ‘Stad  
der Steden’. Wie goed kijkt vindt in deze 
agglomeratie van bijna 13 miljoen inwo-
ners immers de contouren van zeker zeven 
eerdere steden die in de loop der geschie-
denis samenklonterden tot de huidige 
megametropool. Het zuidelijke deel van de 
stad wordt gevormd door New Delhi, in 
1912 door de Britse kolonisten gesticht als 
de hoofdstad van hun Indische imperium. 
Het labyrint aan kronkelsteegjes maakt 
hier plaats voor brede vierbaanslanen,  
de kruip-door-sluip-doormarkten voor 
moderne malls. Het stadsdeel herbergt ook 
de meest gewaagde architectuur van Delhi. 
Zoals de grootste toeristentrekker van heel 
India: de lotustempel van de Bahá’í, een 
gebedshuis voor alle wereldreligies. 

Nieuwe keuken
Dat de Indiase hoofdstad wel degelijk met 
zijn tijd meegaat, blijkt ook op je bord. Ja, 
de meeste Indiërs scoren hun palak paneer 
of biryanikip nog steeds op de straathoek. 
Maar als de traditionele keuken ergens 
wordt klaargestoomd voor de 21ste eeuw, 
dan is het wel in de hoofdstad. Koploper 
van die nouveau cuisine is Indian Accent, 
om de haverklap bekroond als het beste 
 restaurant van India. “Toen we acht jaar 
geleden begonnen met onze moderne 
 interpretaties van Indiase klassiekers werden 
we behoorlijk verketterd”, herinnert chef 
Shantanu Mehrotra zich. “Maar langzaam 
beginnen mensen te wennen aan onze crea-
tiviteit.” Het resultaat wordt niet veel later 
opgediend. Taco’s van versnipperde nangka, 
wilde paddenstoelenmasala, wasabi en nog 
veel meer gerechten waar je het liefst de hele 
middag van zou willen smullen. <<

KLM vliegt dagelijks in 7 uur en 45 minuten 
rechtstreeks naar Delhi.

Vliegen naar Delhi
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