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Zweterige drukte en dui-
zenden mensen in kronke-
lende steegjes, maar ook 
de stad van Duizend en Eén 
Nacht met sprookjesach-
tige tempels en statige 
boulevards. Ofwel Delhi, 
oud en nieuw.  Toen de 
Britten hun koloniale 
hoofdstad van Calcutta 
naar Delhi verplaatsten, 
bouwden ze naast het oor-
spronkelijke Delhi een 
nieuwe  stad. Wij presente-
ren je beide. Delhicious
Delhi: in volle ontwikke-
ling naar een modern en 
cultureel Indiaas centrum. 
Een stad om in je hart te 
sluiten.

Begin een bezoek in New Delhi 
waar de gegoede Indiërs, ambassa-
des en internationale hotels een 
stek hebben. Het is er minder 
lawaaierig en druk dan in het 
oude stadsgedeelte. Toch duikt 
hier al de eerste cultuurshock op: 
in Delhi bestaan geen verkeersre-
gels! Toeteren lijkt daarentegen 
verplicht. ”Never try your luck on 
Delhi roads.” Heel snel begrijp je 
wat onze gids bedoelt. Het verkeer 
beweegt zich volgens het grootste 
eerst-principe en vooral met z’n allen 
tegelijk. Vroeger hielden de wereldbe-
roemde heilige koeien alles in 
bedwang als natuurlijke verkeers-
drempels, maar die zijn de jongste 
jaren overgebracht naar koe-
shelters op het platteland. Tot voor 
2003 moesten onwetende toeristen 
zich per bus, taxi of met de riksja (drie-
wielers) in die heksenketel gooien. Nu 
biedt het nieuwste metronetwerk ter 
wereld soelaas. Toeristen voelen zich 
in de koele metro heel even thuis, voor 
de Indiërs hangt er een handleiding 
hoe de roltrap te gebruiken. 1.300 rit-
ten verspreiden dagelijks 0,7 miljoen 
reizigers over een vierde van de stad. 
En er komt nog meer. Tegen 2010 ver-
bindt het hypermoderne net-
werk alle beziens-
waardigheden. 
De metro-
werk-
zaamhe-
den zijn 
indruk-
wek-
kend. 
Net 

 

 

 

als de bouwwerven voor talloze 
kantoorgebouwen, een nieuwe 

ringweg en meer dan 4.000 km 
aan snelwegen naar andere ste-
den.
In de omgeving van India Gate, 
het politieke hart van de stad, 
snuif je het best de sfeer van 
New Delhi. Tegen valavond 
komen de lagere klassen er 
samen. Om wat te kuieren of om 

languit te liggen in de mooie par-
ken naast de Raj Path, een brede laan 
à la Champs Elysées. 
De brede Raj Path leidt verder naar het 
Rashtrapati Bhawanpaleis. Hier 
woonden ooit de Britse onderkonin-
gen. Nu is het de ambtswoning van de 
president, links geflankeerd door het 
ministerie van Defensie. Rechts ervan 
ligt het parlement.  
In het nabijgelegen park Raj Gath, aan 
de heilige Yamuna-rivier, toont een 
zwarte marmeren plaat  waar de vader 
van de natie, Mahatma Gandhi, in 
1948 werd gecremeerd. Een gedenk-
teken is uitzonderlijk in India, maar 
voor de grote leider werd een uitzon-
dering gemaakt. Vlakbij ligt ook een 
(gratis) museum over het leven van 
Gandhi. Duizenden foto’s werden op 

een amateuristische manier opge-
hangen. En toch, misschien 

net daarom, ademt 
het kleine 

gebouwtje Gandhi. Zijn uurwerk, zijn 
wandelstok, maar ook de bebloede 
lendendoek die hij aanhad toen hij 
werd neergeschoten én de kogel die 
hem zijn leven kostte, zijn er in sim-
pele glazen vitrines te bezichtigen.

Hoewel New Delhi niet echt een nacht-
leven heeft, vonden we toch een char-
mante kroeg op Connaught Place. Vol-
gens onze gids is Volga “the oldest 
café” in Delhi. En de goedkoopste in de 
buurt. Een KingFisher (5), hét Indiase 
bier, kost er 90 roepies  (1,31 euro) 

per fles. Dineren kan in de vele 
restaurants en natuurlijk bij 

Mc Donald’s, maar dan alleen met 
vis- en kipburgers. De koe is en blijft 
heilig in India.

In Old Delhi vind je het India 
zoals de meesten het zich 
voorstellen. In de chaotische 
wirwar van straatjes valt 
vooral de geur op: kruiden, 
wierook en andere ondefi-
nieerbare zaken. Zonder ogen 
op je rug word je in deze mensen-
massa omvergereden en aangeklampt
door piepjonge bedelaars. Blanken 
krijgen nog steeds het nakijken. De 
Old Delhi-ervaring absorbeer je het 
best in de voormiddag (de namiddag 
is een hel) op Chandi Chowk, de slag-
ader van de oude stad die recht uit-
loopt op het indrukwekkende en vol-
ledig ommuurde Rode Fort, gebouwd
in 1639 én Unesco Werelderfgoed. 
Volgens onze gids is dit de belangrijk-
ste plaats van India. India’s eerste 

premier Nehru 
sprak er op 
1 5  a u g u s t u s 
1947 de onaf-
hankelijkheid 

uit. Op een steen-
worp van het fort ligt de grootste 

moskee van het land, Jama Mashid. 
De gigantische minaret is de enige die 
je kan beklimmen in Delhi. Het adem-
benemende zicht beloont de bloot-
voetse beklimming van 150 trappen 
en de extra 100 roepies (1,46 euro). 
Hét erkenningspunt van het oude 
Delhi duikt er op: de Qutab Minar is 
met zijn 71 m de hoogste stenen toren 
in India, op het einde van de 12de 
eeuw gebouwd om de overwinning 
van de moslims op de hindoes te vie-
ren. 

 

 

* In de tuinen van het Red Fort herin-
nert een magische klank- en licht-
show elke avond, behalve maandag, 
aan de sfeer van toen. Van 19u tot 20u 
voor de toeristen. Prijs: 60 roepies  
(0,88 euro). 
* Knorrende magen worden gevuld 
bij Karim’s met een échte Indiase 
mogul-maaltijd, bereid door de intus-
sen vijfde generatie. De typische 
snackbar dateert uit 1913. Het ziet er 
allemaal wat raar en onhygiënisch 
uit, maar het eten bezorgt je geen 
Delhi-belly, zoals onze gids buikloop 
omschrijft.  

Delhi is de stad van de tempels. 
De Lotus Tempel, gebouwd in de 
vorm van een lotusbloem, is de 
meest moderne. Gebouwd in 
1968 door de bahá’í-geloofsge-
meenschap, die vindt dat alle 
wereldgodsdiensten zich moeten
verenigen. De bloembladeren zijn 
van wit marmer en rond het 
gebouw liggen vijvers. 

 Vanaf 116 euro per 
nacht voor een tweepersoonska-
mer met ontbijt, internettoegang 
op de kamer inbegrepen. Het 
koloniale hotel ligt in de diploma-
tieke wijk van New Delhi.
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