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Woord vooraf

India is een enorm land. Het aantal bezienswaardigheden is zo groot dat er
meer dan één reis nodig is om een goede indruk te krijgen van de schatten
van de cultuur en natuur van India. De attracties zijn bijzonder gevarieerd.
Zo kun je een bezoek brengen aan een Tibetaans klooster hoog in de bergen
van de Himalaya, of een hindoetempel bewonderen die compleet is overdekt
met erotisch beeldhouwwerk. Je kunt overnachten in paleizen die vroeger
de maharadja toebehoorden, ronddwalen in forten uit de tijd van de mogols,
kameelsafari’s maken door de woestijn, zonnen op fraaie palmenstranden,
of op zoek gaan naar de koninklijke Bengaalse tijger in een van de wildreservaten.
India is een land van contrasten. De rivier de Ganges ontspringt in het hoogste gebergte ter wereld en stroomt daarna door een vlakte op zeeniveau.
Op de toppen van de Himalaya heersen arctische temperaturen, terwijl het
in het zuiden tropisch warm is. Als de moesson de deelstaat Assam tot de
natste plek op aarde maakt, is de Tharwoestijn in het westen zo droog als de
Sahara. Ook de verschillen tussen de bevolkingsgroepen zijn opvallend. Zo
lijken de aan de Tibetanen verwante Ladakhi’s uit het noorden vrijwel niet
op hun landgenoten in het zuiden.
India is, met meer dan een miljard inwoners, na China het land met de
meeste bewoners op aarde. Het is ook de grootste democratie ter wereld en
dat mag, gezien de talrijke politieke, godsdienstige en etnische tegenstellingen, een hele prestatie worden genoemd. Economisch gaat het India voor
de wind. Samen met Brazilië, Rusland en China maakt India deel uit van
BRIC: landen die zich economisch sterk ontwikkelen en steeds meer een
belangrijke rol als supermacht spelen.
Leon Peterse en Joke Petri
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Delhi

Aan de oever van de rivier de Yamuna, ongeveer op
dezelfde breedtegraad als Caïro, ligt Delhi, dat grofweg
uit twee delen bestaat. Old Delhi in het noorden ademt
met zijn moskeeën, fort en nauwe winkelstraatjes nog
de sfeer van de glorietijd van de mogols. Het verkeer is
er volstrekt chaotisch en de luchtvervuiling is er hevig.
New Delhi in het zuiden daarentegen is een ruim opgezette stad met brede straten en tal van parken: in deze
creatie van het Britse koloniale bestuur vind je moderne
winkels, restaurants, bars en de meeste ambassades en
regeringsgebouwen.
Dergelijke tegenstellingen zijn kenmerkend voor Delhi.
Zo beschikt de stad over een moderne metro, maar bovengronds bepalen fietstaxi’s en autoriksja’s nog steeds
het straatbeeld. Er zijn moderne tolwegen, waarop opvallend veel koeien lopen. Ook in de huisvesting zien we
de contrasten terug. Zo staan er luxe villa’s met zwembaden naast krotwoningen.
< De Qutab Minar is een van de meest volmaakte torens ter wereld.
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BESTUURSCENTRUM EN VERKEERSKNOOPPUNT

?

DE ACHT STEDEN

Delhi, de hoofdstad van India en van het uniegebied Delhi, is de zetel van de
landsregering. Met 18 miljoen inwoners neemt Delhi na Mumbai (Bombay)
de tweede plaats in. De meeste inwoners zijn hindoes. Delhi kent verder een
aanzienlijke minderheid van sikhs en moslims. Hindi en Engels zijn de meest
verbreide talen, gevolgd door het Punjabi en Urdu (respectievelijk de voertaal
van de sikhs en moslims).
De stad is een verkeersknooppunt van importantie. Vanaf de hoofdspoorwegstations Old Delhi Station en New Delhi Station vertrekken dagelijks
nogal wat treinen naar alle delen van het land. Busdiensten verzorgen het
verkeer met de omliggende dorpen en steden. De stad heeft een internationale luchthaven, Indira Gandhi International Airport.
Verder is Delhi ook het het industriële hart van het noorden. De dienstverlenende sector bestaat onder meer uit ondernemingen op het gebied van
telecommunicatie, informatietechnologie, hotels en banken.
In de omgeving van Delhi liggen honderden dorpen waar het leven sinds de
tijd van de mogols weinig verandering heeft ondergaan. De voornaamste
ontwikkeling hier is de trek van de boeren naar de stad, waardoor er rondom
Delhi uitgebreide sloppenwijken zijn ontstaan.
De stad heeft universiteiten en diverse hogescholen. Delhi beschikt over een
groot aantal bibliotheken, musea, bioscopen, theaters en andere culturele
voorzieningen.
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Delhi heeft altijd een vooraanstaande rol gespeeld in de geschiedenis van
India. Door de eeuwen heen is de stad dikwijls geplunderd en verwoest,
maar telkens werd zij weer opgebouwd: een gevolg van de centrale en strategische ligging van de stad tussen de stroomgebieden van Ganges en Indus.
De geschiedenis van Delhi is het verhaal van acht afzonderlijke steden die
in de loop der eeuwen verrezen op of nabij de huidige locatie van de stad.
Dhillika (ook wel Lalkot genaamd) was de eerste van de acht steden. De stad
werd in het midden van de 11de eeuw gesticht door de Rajpoeten, een stam
van hindoekrijgers uit Rajasthan. Onder de Rajpoet-dynastie van de Chauhans
werd de stad in de tweede helft van de 12de eeuw aanzienlijk uitgebreid en
versterkt.
In 1193 kwam een einde aan de hindoeheerschappij over Delhi: in dat jaar
nam Qutb-ud-din, de grondlegger van het islamitische sultanaat van Delhi,
de stad in. In deze periode werden veel hindoeheiligdommen verwoest.
Qutb-ud-din maakte een begin met de bouw van de Quwwat-ul-Islammoskee en de Qutab Minar. Siri, de tweede stad, werd rond 1300 gebouwd door
Allah-ud-din, vorst uit de Khalji-dynastie. Van deze stad ten noordoosten
van Lalkot is niet veel bewaard gebleven.
84
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Delhi

In 1325 stichtte Ghiyas-ud-din, grondlegger van de Tughluq-dynastie,
Tughlaqabad. De ruïnes van deze ommuurde stad en fort met dertien poorten vind je ten oosten van het Qutab Minar-complex.
Ook de vierde stad, Jahanpanah, was een product van de Tughluqs. Deze
stad nabij de Qutab Minar werd tussen 1325 en 1350 gebouwd door de zoon
van Ghiyas-ud-din, Mohammed Tughluq.
Sultan Feroz Shah Tughluq bouwde in 1354 de vijfde stad aan de oever van
de rivier de Yamuna en gaf er zijn naam, Ferozabad, aan. De ruïne van de
citadel staat in Feroz Shah Kotla nabij Raj Ghat, de crematieplaats van Ma-
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Bloemenverkoper op Chandni Chowk.

TIPS VOOR DELHI
• Wandeling door de straatjes van Old Delhi, met een bezoek aan het
Rode Fort en de Jama Mashid.
• Nationaal Museum.
• Winkelen op Janpath, Connaught Place en in Paharganj.
• Bazaargebied rond Chandni Chowk in Old Delhi.
• Uitzicht over Old Delhi en Rode Fort vanaf de minaret van de Jama
Mashid.
• ’s Avonds klank- en lichtspel in het Rode Fort.
• Vrijdagavond herdenkingsdienst voor Mahatma Gandhi op Raj Ghat.
• Qutab Minar-complex en de graftombes van grootmogol Hoemayoen
en de vorsten van de Lodi-dynastie.

hatma Gandhi, en bevat onder andere een door keizer Ashoka opgerichte
zuil met inscriptie.
Nadat in 1398 Nadar Ferozabad was geteisterd door de plundertochten van
Timur de Kreupele maakte Baboer, de stichter van de mogoldynastie, in
1526 definitief een einde aan het sultanaat van Delhi.
Tussen 1530 en 1555 werd nabij India Gate in het huidige New Delhi de 6de
stad, Din Panah, gebouwd. Baboers zoon Hoemayoen en zijn rivaal Sher
Shah waren hiervoor verantwoordelijk. Overblijfselen van het fort van Din
Panah vind je bij Purana Qila, ten zuiden van Feroz Shah Kotla, aan de oever
van de Yamuna.
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