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(15 oktober, voorafgaand aan de trip) 
 

Hallo allemaal, 

 
Na onze eindeloze stroom berichten en mededelingen te hebben moeten aanhoren over hoe het met de Akaija 

gaat en wat de nieuwste vorderingen zijn (je zou er genoeg van kunnen krijgen), volgt hier, en in de komende 10 

dagen, het verslag van onze reis naar India om de Akaija te laten afwerken. 
 

Voor de duidelijkheid (omdat niet iedereen de exacte toedracht heeft meegekregen waarom we nu ineens in India 

zitten): Het Akaija-sieraad is wat uit de hand gelopen. Dat was natuurlijk ook onze bedoeling, maar dat het al zo 

snel zou gebeuren, dat hadden we dus niet verwacht. Ons plan was de Akaija via een gieterij te laten gieten en 
afwerken, dan zelf wat advertenties te plaatsen, bestellingen op te nemen, factuurtje erbij en hupsakee... We are 

in business. 

De kosmos had iets andere plannen. Het zal ook eens niet. Zodra je daarmee te maken hebt loopt per definitie 
àlles uit de hand haha... maar wel leuk. 

Zowel in Nederland als in België hebben we 6 gieterijen en 2 tandtechnische laboratoria benaderd met de Akaija. 

Vooral van die laatsten verwachtten we toch wel enig resultaat qua afwerking, maar juist die gaven er blijk van dat 
ze deze kwaliteit niet kunnen halen. Welke kwaliteit ze dan wel in onze gebitten verwerken is ons nog niet 

helemaal duidelijk. 

We vonden in elk geval 1 bedrijf die het gieten voldoende beheerste, maar afwerken... dus niet. Niemand kan dat, 

misschien wel tegen exorbitant hoge prijzen, maar in Nederland ligt massaproductie in de handwerksfeer niet zo 
goed in de markt. Wat blijft dan over... zelf aan het werk gaan. 

De eerste 100 Akaija's gingen fluitend. De tweede ook. Na 300 vroeg ik me af waar ik aan begonnen was, en 

inmiddels staat de teller op 944. Niet meegerekend een flink aantal origineel gemaakte modellen. Er beginnen nu 
ook al orders uit andere landen te komen en ik ben het zat om elke dag tot middernacht achterstanden in te 

moeten lopen. Er moet nog meer gebeuren hier en ik wil ook weer iets nieuws kunnen maken, dus... 

 

Tijd voor een oplossing! 
Die oplossing zien we in India. 

Onze bedoeling was het om dit jaar een tweede reis naar Australië te maken, maar gaande de zomer hadden we 

daar toch echt het geld niet voor. Dus wat doe je dan... nou ja... India dan maar, dat ligt slechts halverwege. 
Hmm... 

Maar... India... lage lonen landen... mensonterende werkomstandigheden... kinderarbeid... waar beginnen we 

aan? De Akaija mag niet in... verkeerde handen terecht komen. Maar aan de andere kant... in Nederland en 
België hebben we alles geprobeerd. Dus we moeten iets. Maar wáár de Akaija dan ook afgewerkt moet gaan 

worden... we willen het wel zelf zien. We willen de bedrijven zien, spreken met de mensen, en onze voelsprieten 

uitsteken. 

Afwerken in China.... nou nee. Vraag ons niet waarom, dat weten we zelf ook niet, maar nee. 
Korea? Belachelijk. 

India... dat voelt veel beter. 

Ook een oeroude beschaving, met een traditie waar wij Europeanen nog iets van kunnen leren, en wat misschien 
ook interessant is... we vermoeden dat de Akaija als vorm reeds begin vorige eeuw beschreven is in de Geheime 

Leer van Blavatsky. Wist ik ook niet, maar ik ben er wel van overtuigd dat de Akaija, omdat hij (yes... we hebben 

besloten dat de Akaija een 'hij' is) een kosmisch oerbeginsel vertegenwoordigt, al bekend moet zijn geweest bij de 
oude Indianen van India, waar ook de Reiki z'n wortels heeft liggen, waar ook al gesproken is over de oude 

wortelrassen van de planeet Aarde, de eerste mensen op Aarde en zelfs over buitenaardse beschavingen. In het 

Sanskriet zijn talloze verwijzingen naar deze zaken. 't Is maar een weet. Met andere woorden.... India... yes... de 

bakermat van onze beschaving. 
Dáár moet de Akaija naar toe. 

 

Wij zijn er klaar voor... al ziet het er nu nog lang niet naar uit (gelet op de berg zooi hier). 
Of het gelukt is horen jullie nog wel, want dan komt het volgende bericht uit India. 



 

Reisschema: Amsterdam Milaan > Milaan Mumbai (Bombay) > twee dagen later Mumbai > Jaipur. 

 
Jaipur... een miljoenenstad op slechts 5 uur rijden van New Delhi en 3 uur van de Tadge Mahal (wereldwonder 

nummer 7 of zo), is een van de allergrootste centra van de edelmetaalbewerking ter wereld.  

 
Wij zochten edelmetaalbedrijven in India voor de Akaija. We konden ze niet vinden. Maar toen ik me zelf inschreef 

als zijnde een Indiaas bedrijf in edelmetaalbewerking (ja ja) ontdekten we honderden bedrijven. En geen kleintjes: 

200 man in dienst hebben is geen uitzondering, geldt als vrij klein zelfs. 
Ik heb op goed geluk (ik heb Linda gevraagd om me te helpen) uit de lijst 15 bedrijven geprikt en aangeschreven. 

Een sollicitatieprocedure gestart dus. Opvallend was dat we van minstens 20 bedrijven antwoord kregen en zelfs 

nu komen er nog reacties binnen. Ergens klopt daar iets niet helemaal. 

Uit die 20 hebben we 3 bedrijven geselecteerd die proef-Akaija's hebben afgewerkt. Met deze bedrijven hebben 
we contact en afspraken gemaakt. 

Wel leuk was overigens dat 1 van de bedrijven eerst op de afwijzingslijst stond. Silver Maya. Een leuke naam. 

Hun reactie was: Me and My Sister can do the job for you. We give you good price. We'll do fine. 
Dus wij hadden zoiets van... me and my sister? 2 man?! Laat maar zitten. "Bedankt en tot ziens." 

Toen schreven ze terug: “Me and my sister own a company of 213 man. And last month we finished 92.000 

pieces of silver.” 
Oops... sorry... no offence please. 

 

Zó gaat dat dus. Elke grote winkelketen waar ook ter wereld laat zijn sieraden ergens maken. En niet in eigen 

land, dat moge duidelijk zijn. India.... zeer waarschijnlijk komt ook jouw bedeltje daar vandaan. En wat te denken 
van alle kitscherige plastic parelkettingen in alle kleuren van de regenboog waar je haast over struikelt in 

juwelenshop, supermarkt en drogist... India! Reken maar! 

 
Wordt vervolgd. Wij moeten nog pakken en vannacht om 0300 uur opstaan. Vliegtuigen hebben niet de neiging 

om te wachten op telaatkomers. 

 

Groetjes, liefs en tot schrijfs 
 

(1
e verslag, 18 oktober) 

Hallo allemaal, 
 

Hier dan het eerste verslag rechtstreeks uit India. Mumbai wel te verstaan. Ofwel: Bombay, maar dat is 

achterhaald en ouderwets. 
De eerste indrukken zijn natuurlijk de beste. 

Wat overkomt je als je voor het eerst in een land als India terechtkomt? 

Maar laten we eerst vertellen dat onze vlucht vanuit Amsterdam prima verlopen is. Femke en Martijn brachten ons 

erheen. Ik geloof dat zij nog vroeger zijn opgestaan dan wij. De vlucht van Amsterdam naar Milaan was 
schitterend. In de vroege ochtend over de Alpen vliegen, met een helder uitzicht dat adembenemend is. Echt heel 

bijzonder! (foto links: luchthaven van Milaan) 

 
Daarna een lange vlucht over de Balkan, Turkije, Iran en via 

Pakistan naar India. Veel wolken, maar daar waar het land te 

zien was viel het ons op hoeveel land er droog, verlaten en 

vooral leeg is. Neem dan Mumbai!!! Onze taxichauffeur vertelde 
ons gelijk alles over zijn stad. Hier zijn de feiten: 16 miljoen 

inwoners op een 93 kilometer grote stad. 

Even herhalen: 16 miljoen inwoners! 
Da's heel Nederland! Met op straat 95.000 kleine zwarte taxi’s 

luisterend naar de naam TaTa, het grootste automerk van India. 

Ik vroeg terloops aan Marianne of zij bij Centraal Beheer ooit wel 
eens een TaTa verzekerd had. Maar nee, helaas. En wat doen 

al die taxietjes: juist... TOE... TEREN. Met z'n allen tegelijk. 

Dat gaat dag en nacht zo door, maar gelukkig was ons hotel net even van de weg af en hebben wij goed kunnen 

slapen. Vroeger was ik (Wim) al eens in Indonesië geweest en ik had me voorbereid op een heftige ontmoeting 
met het bruisende leven van een stad als deze. Eén levensgroot verschil heb ik ontdekt: de airco's. Die waren er 



20 jaar geleden bijna niet. Maar nu overal: In de auto, in de hotels, in de kamers. Dat is heel lekker, maar zondert 

je ook af van het leven in de straat. Die dingen maken veel lawaai, dus je hoort buiten 

niets meer, en het idiote is dat je het in een tropisch warm land zó koud krijgt dat je ’s 
nachts een deken over je heen trekt om het behaaglijk te krijgen. Wat een wereld! 

Dus, in de denktrant van ‘we moeten alles meemaken’ hebben we ook zo'n TaTa 

(zonder airco) uitgeprobeerd. Heel leuk, en warm en luidruchtig en ook de geuren 
van de stad komen goed binnen. 

Wat betreft de armoede hier... jawel... dat is inderdaad zo erg als je al verwacht. Je 

ziet het overal om je heen, maar toch is het ook een Westers gerichte samenleving. 
Niet àlles is armoede hier, maar het valt wel op: sloppenwijken, krotjes, en overal 

mensen die gewoon aan het overleven zijn, geen keus hebben. Ze moeten wel. 

 

We hebben gisteren een korte wandeling door de stad gemaakt (tenminste... wat je 
binnen 1 uur kunt lopen, dus dat is errrrg weinig) o.a. naar de Gateway of India, aan 

de haven. Heet (37 graden), maar over het algemeen werden we redelijk met rust 

gelaten. Het enige waar we wel 
intrapten was een tempelpriester die ons een stip op het 

hoofd gaf, een touwtje met 

afgevende verf om onze pols, 
vieze suikersnoepjes om te eten 

en een snel bedervende 

goudsbloem voor in onze zak. 

Happy Diwali. Kosten (uiteraard) 
50 rupie per persoon. Maar toen 

we de portomonnee pakten 

werd het gelijk: 100 per persoon. 
DUS NIET! Een heel gedoe, 

maar we werden ‘gered’ door 

een andere man die de priester 

even in het Indiaas uitlegde dat hij dit niet kon maken. De priester ging weg met het 

eerste bedrag, maar toen zaten we opgescheept met onze ‘redder’ die ook zijn waren 
aan ons wilde verkopen. Jaja... zó gaat dat dus hier! 

Maar zo wordt je snel wijs en met stip en armbandje hoorden we er helemaal bij en 

we hebben geen tempelpriester meer gezien. En dat voor 100 Roepie. 
(foto’s: links de Gateway of India, in de haven van Mumbai. Rechts: het uitzicht vanuit 

het hotel en eronder het uitzicht op het hotel vanaf de straat) 

 

Gisteravond hadden we een ontmoeting met ons eerste (van drie) contacten voor de 
Akaija: Sushma en Geetanjali, werkend onder de naam Silver Maya. Twee jonge 

vrouwen (linksonder op de foto’s (geplukt van hun website :-) Geetanjali en rechts 

Sushma), uit Nepal, die een edelmetaalbedrijf hebben opgezet in Jaipur. Hun 
hoofdkantoor is echter hier in Mumbai, 2000 km zuidelijker. Deze vrouwen zijn zoals 

we hoopten, heel vriendelijk en we hadden geen prikkelend gevoel van 'hier klopt iets 

niet'. Zij namen ons mee om te gaan eten in een klein en gezellig restaurant dat 
Europees georiënteerd is. Ze houden zelf ook niet van scherpe curry's. Vooral het dessert was om nooit meer te 

vergeten. Hier moéten we naar terug, al was het alleen al daarvoor. Heerlijke taartpunten waar wij nog een paar 

recepten van zouden willen hebben. Warm appelgebak met ijs en slagroom, bossenbessenkwarktaart, 

chocoladeschuim met heerlijke zachte vulling en nog 20 andere 
soorten taart. Gevaarlijk lekker! En dat in India. Nooit gedacht. 

Het gesprek was natuurlijk ter kennismaking, maar we zijn wel te 

weten gekomen dat ook zij niet voor kinderarbeid zijn. In feite, 
toevallig, zo vertelden ze, is afgelopen week zelfs het eerste 

proces gevoerd tegen ouders ergens in India, die hun kleine 

kinderen lieten werken. De wet hiertegen bestaat al een paar 
maanden, maar het is de regering van India dus ernst. Wel 

vertelden zij dat het niet zo simpel is om kinderarbeid klakkeloos 

te verbieden, want bepaalde ambachten worden overgedragen 



van vader op zoon, en dat wordt natuurlijk al heel vroeg geleerd. Vergelijk het maar met Nederland begin vorige 

eeuw, toen gebeurde dat hier net zo. Edelmetaalbewerking hoort daar ook bij. Alleen de manier waarop is 

natuurlijk heel belangrijk, maar simpelweg ieder kind verbieden deel te nemen aan... is veel te kort door de bocht 
en zou zelfs een familiebedrijf onderuit kunnen halen. Je moet gewoon élke kant van deze zaak goed bekijken. 

Maar Sushma en Geetanjali hebben in elk geval geen jonge kinderen in dienst. 

 
Zometeen vertrekt het vliegtuig naar Jaipur. Mumbai is ons niet echt bevallen. Te druk, teveel mensen, te vies. 

Maar Geetanjali zei dat deze stad nog het meest georganiseerd is. Dat belooft dus nog wat. Jullie horen het nog. 

 
Van ons heel veel groetjes en bedankt voor al jullie goede wensen. Wij duiken het leven hier weer in. Lekker 

warm hier! 

 

groetjes en liefs 

 
2e verslag 

 

Stel je voor... 
Je bent een gewone Nederlander, en je bent in Nederland (dàt kun je je nog wel voorstellen he?). 

Je staat op, eet wat, gaat de deur uit, pakt je auto en rijdt de parkeerplaats af naar de grote weg. Alles gaat goed, 

alles is rustig en jij hebt de slaap nog in je ogen. 
Maar dan draai je weg op... Dat is de Jai Singh Highway. 

 

Oops... Je moet links rijden. 

Oops... het is een 8 baans autoweg zonder 
strepen. 

Oops... hier rijden weliswaar auto's, maar ook 

bussen, vrachtwagens, fietsen, brommers, scoo-
ters, motors, motorriksja's, er lopen kamelen, 

koeien, fietsriksja's, paard en wagens, en 

massa's voetgangers. Verkeerslichten bestaan 

wel degelijk, maar zijn er nauwelijks. Wel grote 
rotondes (links), maar in deze drukte zijn dat 

helemaal plaatsen waar de chaos hoogtij viert, 

want... kijk goed... zie je de man die tegen alle 
verkeer in fietst?) Alles rijdt, loopt, wandelt, rent, 

schreeuwt, toetert door elkaar. En wij dachten dat 

Mumbai al een chaos was. Dus niet. Vergeleken 
hierbij is Mumbai een keurig geordende stad! 

We hebben een vraag voor jullie, multiple choice: 

Hoe steek je zo'n weg over, die heeelemaal vol 

verkeer is? Zittend in je luxe Fiesta Ford... 
U gaat: 

A. Wachten tot er een gaatje komt. 

B. Toeteren totdat de mensen ruimte maken. 
C. Een agent aanspreken. 

D. Bidden tot Shiva. 

 
Fout!!! 

Het antwoord is: 

E. Gewoon oversteken. 

 
Dus wat doe je? Je rijdt een stukje naar voren. Er wordt getoeterd, maar daar let je niet op. Iemand kan nu niet 

verder. Geen probleem. Je duwt nog een stukje verder door. Er wordt nog veel meer getoeterd, maar jij toetert 

vrolijk terug. Nu begint het verkeer te stagneren, en dat is ideaal, want nu komt er ruimte om wat verder door te 
duwen. Links, rechts, voor en achter proberen auto's, kamelen en voetgangers je luid toeterend te passeren, 

maar jij rijdt onverstoorbaar steeds iets verder. Nu kom je op de andere weghelft, en komt het probleem van de 

andere kant erbij. Geen zorg... gewoon doorduwen en na 5 minuten ben je aan de overkant. 



ZO gaat dat dus. Een andere oplossing is er gewoon niet. 

Onbeschadigde auto's.... ze zijn er wel, maar als toerist niet lang in je bezit. Geen auto huren dus. 

Gewoon een taxi huren, of een motorriksja, of een privé-auto met chauffeur, voor de prijs van een busrit. 
En daar ben je dan... net wakker.... gelukkig maar dat wij een vliegreis achter de rug hebben, want als je zo, 

vanuit je bed onverwachts hierin terecht bent gekomen is de shock niet te overzien. 

Wij zijn nu dus in Jaipur. Ongeveer 1,5 miljoen inwoners, met alle buitenwijken. 
Toch is deze stad prettiger dan Mumbai. Er hangt hier een sfeer van actie, van 

werk, van vooruit gaan. Armoede is er wel degelijk, maar van een paar Schotten 

die ook business doen hier hoorden we dat het hier de afgelopen jaren snel vooruit 
gaat, dat het bedelen afneemt, dat het verkeer moderner is, en dat de welvaart wel 

degelijk vooruit gaat. 

Wat we nog niet verteld hadden is dat het hotel hier in Jaipur overbooked was, 

waardoor we de eerste nacht bij de oom van de eigenaar hebben doorgebracht en 
’s morgens werden verwend met een echt luxueus ontbijt in de tuin, echt op z’n 

Engels. Weet je hoe zwarte thee eruit ziet? Héél erg zwart, want daarvoor heb je 

twee zakjes thee in minitheepot nodig. Maar je doet er flink wat melk bij, suiker, en 
dan heb je Indiase zwarte thee.... net koffie. En nog lekker ook. 

Wij hebben ons contact met Sushma en Geetanjali voortgezet en hebben de 

werkplaatsen bezocht waar de sieraden gemaakt worden. Maar laten we eerst iets 
uitleggen. Jaipur is HET centrum van India voor de zilver- en edelsteenwereld. Niet alleen voor India, maar voor 

de hele wereld. Een bedrijf in Nederland van 10 man geldt als groot. In India is dat niks. 200 man is echt normaal. 

En van dat soort bedrijven alleen al voor zilverbewerking zijn er honderden. Ik heb de gouden gids in het hotel 

eens nagekeken. Een openbaring. Deze stad is echt het wereldcentrum voor de sieradenbranche. Zo heb je 
massa’s bedrijven die zich alleen met slijpen van edelstenen bezighouden. Of alleen maar met goudbewerking. Of 

alleen met het zetten van stenen, en daarin bijvoorbeeld alleen gespecialiseerd zijn in diamanten... snappie... 

Wij hadden natuurlijk al een idee hoe zo'n bedrijf er dan uitziet. Ik dacht aan een soort loods, met rijen met 
tafeltjes, waarachter allemaal mensen hard zitten te werken aan sieraden. Toch wel aardig bedacht niet? Suffe 

Europeaan die ik ben... 

Met Sushma en Geetanjali rijden we er naar toe. De straten worden voller, kleiner, smaller en ondoorzichtiger... 

wat doen wij hier... o oooo.. 
Dan stappen we uit, struikelen over de gaten in de weg, ontwijken een paar heilige koeien en gaan ineens een 

nauw portiekje in... en inderdaad... achter de ramen zien we mensen aan het werk. Niet zomaar een beetje 

klungelen, maar ik herken dure en moderne apparatuur, walsen, stansen, meetapparaatjes.... We gaan een 
smalle trap op, zien links en rechts op de grond allerlei mensen aan het werk, komen tenslotte in een kantoortje 

dat gelijk helemaal vol stroomt met Indiërs die ons gadeslaan. The master has arrived, zo had Sushma mij al 

aangekondigd.... nee he. Het blijkt een vaak verbouwd pand te zijn, vergelijkbaar met een Amsterdams 
grachtenpand, hoog, vol kamers en trappen, vol mensen, heel oud, steen, rommelig, maar toch georganiseerd en 

vol met moderne apparatuur. Iemand is hier de baas en die baas komt ons vertellen wat ze reeds hebben gedaan 

met de toegezonden Akaija's. Er zijn er reeds wat gegoten en afgewerkt, maar de baas verklaart dat ze nog niet 

perfect zijn. Op het eerste gezicht zijn ze mooi, maar onder een vergrootglas zie ik wat hij bedoelt... het kan nog 
beter. Maar ze leren en ze willen 100% perfectie. 

Hoe bedreven deze mensen zijn is onnuchterend voor mij. Een van de karigars (handwerkslieden of edelsmeden) 

heeft een Akaija eventjes helemaal nagemaakt. Dat was niet onze bedoeling en we hebben hen duidelijk gemaakt 
dat de Akaija zó dus niet mag worden vervaardigd, maar... hij had dat binnen een uur voor elkaar. Niet zomaar 

klaar, maar de balans was goed, de 5-puntige ster perfect, hij 

was gewoon niet van ‘echt’ te onderscheiden. Wauw! 

Maar... 1 ding... hij werkte niet. Marianne was verbaasd dat die 
het niet deed, en gaf hem aan mij. Ik bekeek hem en gaf hem 

weer terug aan haar en toen deed hij het wel (werd heet in haar 

handen). Dus... kennelijk gebeurt hier iets dat niet volgens de 
normale wetten werkt. Okay! Maar ik heb grote bewondering 

voor het vakmanschap. Ze zijn echt heeeeel ervaren. 

Vervolgens namen ze ons mee naar een andere locatie, waar 
met goud gewerkt wordt. Er is in India een hele duidelijke 

splitsing tussen goudsmeden en zilversmeden. De families die 

daarmee bezig zijn vereren namelijk andere goden. Dat bepaalt 

alles! Je kunt dus niet aan iemand vragen zowel goud als zilver 
te verwerken. Dat zijn andere familiebedrijven. Weer wat 



geleerd. 

De hamvraag: Hoe zijn de werkomstandigheden? 

We hebben geen kinderen gezien, maar de mensen hier zijn wel van bijna alle leeftijden. Er zijn wel degelijk 
jongens (geen meisjes of vrouwen) aanwezig van ongeveer 11-12 jarige leeftijd, maar die zijn in opleiding. Je kunt 

het niet vergelijken met Nederland... lagere school, voortgezet onderwijs en tot slot een beroepsopleiding. Dat 

KAN absoluut niet. Daar is nog lang geen overheidsgeld voor. Hier 
beginnen ze al vroeg met het overnemen van de familiekennis, en op deze 

leeftijd zijn de kinderen hier heel wat volwassener dan die in Europa. Deze, 

noem het maar beroepsgerichte, opleiding bereidt de kinderen voor op het 
echte werk. Helemaal gericht op de praktijk. 

De baas heeft deze mensen, ook de kinderen, onder zijn hoede. Wat ons 

opviel bij binnenkomen was de saamhorigheid. Het voelde hier heel 

prettig... rommelig, maar gezellig, en bedreven. We hoorden nog iets dat 
boeiend is. Als iemand hier ziek wordt, dan zorgen de anderen ervoor dat hij 

onderhouden wordt. Zonder sociale wetgeving zoals in Nederland is dit een 

schitterend voorbeeld van 
‘Wij’. Tevens is de druk 

groter om niet onnodig ziek 

te blijven, want dan ver-
speel je de vriendschap 

van je collega’s. 

De volwassen werklieden 

zitten op de grond, met 
over hun benen een hele 

grote leren lap die alle stofgoud en -zilver opvangt, de tafel lijkt 

op wat wij hebben, maar slechts de helft zo hoog. Daarop herken 
ik alle gereedschappen die ook wij hebben, maar dan wel van 

andere merknamen. Het enige dat ik nergens gezien heb zijn 

brillen voor vergroting. Ze hebben kennelijk loepscherpe ogen. 

De bril die ik meegenomen had werd dus ook zorgvuldig bekeken 
en op waarde geschat. Maar ze hadden geen belangstelling zoiets te willen hebben. Goede ogen zeker. 

 

We hebben in de goudafdelling ook een grote 'schatkamer' gezien, een tentoonstellingsruimte waar zakenlieden 
uit de hele wereld inkopen kunnen doen. Op de foto rechts is de 

‘tuin’ van dit bedrijf te zien. Dit is overigens geen onderdeel van 

Silver Maya, maar hoorde bij het goudsmedenfamiliebedrijf. 
Wauw.... wat een voorwerpen, edelstenen, sieraden, olifanten, 

wandtapijten, ingelegde tafels, meubilair.... je kunt het zo gek 

niet bedenken. Sommige dingen zagen er extreem handbewerkt 

en duur uit. Echt iets voor in een paleis. 
 

Overigens nog 1 ding dat ook interessant is. We zagen een 

karigar aan het werk met een gouden armband. Er werd verteld 
dat als hij hier mee klaar was hij er 3 maanden aan gewerkt zou 

hebben. Een hele fijne gedetailleerde brede armband uit 2 delen. 

Er zouden nog een heleboel diamanten ingezet worden, maar hij 

was nog bezig met de laatste bewerkingen van afbramen en 
fijnpolijsten. Je moet er niet aan denken wat zo'n armband in Nederland, gemaakt door een Nederlandse 

edelsmid moet kosten. Dat is dus het grote voordeel van India... de loonkosten zijn zo laag dat het mogelijk is om 

dit soort mooie voorwerpen te vervaardigen. Maar de levensstandaard is overeenkomstig laag. In Nederland gaat 
dus de werkelijke kunstcultuur, vakmanschap, verloren omdat het financieel niet haalbaar meer is. Wij zijn 

overgeleverd aan onze machinale bewerkingen en importeren de werkelijke kunstvoorwerpen uit andere landen. 

Maar waar blijft onze eigenheid in dat wat wij maken? Weer een overdenking. 
Vandaag gaan we nogmaals met Sushma en Geetanjali in overleg. Ze mogen een paar honderd Akaija's gaan 

maken. 

 

Verder hadden wij het vanmorgen zelfs koud. Het had geregend, gewaaid. Gisteren 34 graden. Nu duidelijk 
minder. 



 

Jullie horen het nog wel. Groetjes alvast van ons en liefs natuurlijk. 

 
Ajuus. 

Namaste 

 

3e verslag 
 

Hallo allemaal, 

 
Vrijdagmorgen hebben we 

nogmaals een kort contact 

gehad met Sushma en 

Geetanjali. Ze hebben ons een 
paar hoge kwaliteit edelstenen 

verkocht en we hebben nog 

een aantal zaken doorge-
sproken. Daarna zijn we naar 

de Pink City geweest, ofwel 

het oude ommuurde stads-
gedeelte van Jaipur. Super-

beroemd (alleen hadden wij er 

nog nooit van gehoord). De 

voorbereidingen voor Diwali 
waren in volle gang, want overal werden lampjes en versieringen aangebracht, 

net als bij ons met Kerst en Nieuwjaar. 

Ze gaven ons eerst nog de Indiase variant op een zak friet. Lassi, een terracotta 
wegwerp puntbeker, gevuld met een soort gezoete yoghurt (zie rechtse foto’s). 

Maar LEKKER!!!! Later op de dag hebben we daar zelfs nog een tweede 

besteld. We weten nu dus waar dat is, en vermoedelijk gaan we er nog vaker 

naar toe. Reken maar. 
Daarna reden we een parkeerterrein op. Jaja.... 

een echte parkeerplaats. Geheel rommel, puin, en 

overal auto's met minimale marges geparkeerd. 
Eerst uitstappen dus, en dan parkeren. Dat doet 

iedereen. De marges hier in het verkeer worden nl. 

gerekend in millimeters en niet in decimeters. Liefst met hoge snelheid natuurlijk. 
Daarna gewandeld door de Pink City (de foto linksboven is bekende paleis van de 

winden, Hawa Mahal). Smalle straatjes, net zoals je je voorstelt dat het is.... rommel, 

druk, vies, stank, alles door elkaar, armoede, koeien, varkens, geiten, vieze gootjes, 

en overal roepende handelaren die je in hun shop willen sleuren. Als je daar niet 
tegen kunt is India geen goed vakantieland, maar als je niet bang bent, dan beleef je 

de mooiste herinneringen juist daar. Zo eng is het allemaal niet, want zo is het leven. 

Mensen zijn niet per definitie uit op diefstal, alleen als blanke toerist ben je natuurlijk 
wel interessante handelswaar. Die hebben geld, zijn dom en kun je makkelijk een 

poot uitdraaien.... haha. Dus koop je niets als toerist, maar maak 

je sneaky foto's en video. 

 
Diwali is eigenlijk een combinatie van die drie bij ons grote 

feestdagen: Kerst en Nieuwjaar. Het is het lichtfeest bij uitstek. 

De goden worden aanbeden, er wordt gevraagd om hun steun 
en aanwezigheid bij de feestdagen zelf en verder natuurlijk voor 

hun steun tijdens het hele volgende jaar. 

Gisteren waren we zelfs uitgenodigd door Riyo Gems, een van 

de andere kandidaten voor de Akaija. Deze mensen horen bij de 
hoogste kaste in India, de Brahmanen. Al zou je dat aan het 

uithangbordje (zie foto) van hun winkel in de stad niet zeggen. 



Kastesysteem? Jawel.... het is allang afgeschaft, maar ja... als je bij de laagste kaste hoorde wil je daar natuurlijk 

niet aan terugdenken. Maarrrr... als je bij de hoogste kaste hoorde.... dan hoor je daar nog steeds bij. Je hoort bij 

de elite, en de elite wil niet verdwijnen. Logisch. De Brahmanen waren van oorsprong de (hoogste) priesterkaste. 
Tegenwoordig zijn het de advocaten, doctoren, dure zakenmensen etc. Wel heel bijzonder om dan Diwali daar 

mee te mogen vieren. Geeft je weer een kijkje in dat deel van de bevolking. 

Hoe ging dat? 
We werden uiteraard opgehaald bij het hotel. Heel handig. Dit keer met een luxe Honda (die helaas... eerst niet 

wilde starten, hihi). Hun huis is een ruime villa, met verschillende etages. Wij kregen alleen de ontvangstruimte te 

zien, werden helemaal volgepropt met de lekkernijen van de Vrouw des Huizes, terwijl verder niemand mee at. 
Vreemd, maar niet verbazend (we zijn intussen al wel wat gewend). Allerlei soorten rijst, goudsbloemdipsaus, 

vruchten, drankjes, vreemde smaakjes.... gewoon alles uitproberen dus. Die kans krijg je niet altijd. Heel leuk. Ze 

hadden echt rekening gehouden met onze milde smaak. (mild? zeg maar uiterst flauw in hun ogen) 

Daarna kregen we uitleg over de volgende procedure. Op deze avond, de 3
e Diwali dag, de 1e Nieuwe Maan in 

Oktober, worden o.a. de goden Rama, Sri Khrisna, Ganesha en vooral de godin van voorspoed Lakshmi 

aanbeden. Handelaars als de Indiërs zijn, is voorspoed natuurlijk van groot belang voor de handel. Deze familie 

heeft een eigen familiepriester, die op z’n krakkemikkige fietsje komt aanrijden, en alle gebeden en rituelen en 
offers kent en uitvoert. Het kantoor en de werkplaats, zelfs de auto en de computer, worden eerst gezegend, de 

mensen zelf komen ook aan de beurt, en daarna wordt ook het woonhuis gezegend. 

De priester reciteert Puja's, de heilige gebeden, doet voor wat er moet gebeuren, en de betreffende persoon, 
voert de handelingen uit. Dat komt vooral neer op offeren van water, fruit en geld op een speciaal offeraltaar. 

Wij mochten hierbij aanwezig zijn, samen met de rest van de familie en hebben onze ogen uitgekeken. Wat ons 

eigenlijk hiervan nog het meest is bijgebleven is dat terwijl de priester z'n gebeden uitspreekt, de andere 

aanwezigen af en toe gewoon met elkaar kletsen, grapjes maken, en niet echt devoot zijn. Dan gaat er ineens 
een mobieltje af. O... dat kan nooit de bedoeling zijn, dus wij verwachten dat het ding even uitgezet wordt. Maar 

nee... het mobieltje wordt uit de zak gehaald, en dwars door de heilige handelingen heen wordt het gesprek 

gevoerd. Dat gebeurde niet 1x maar wel drie maal achter elkaar. 
Moet je in Nederland in de kerk toch maar liever niet doen. 

Het was wel heel bijzonder, maar wij kregen de indruk dat deze plechtigheid niet zo erg plechtig is in de zin van 

wat wij plechtig vinden. Het hoort gewoon bij het leven. En het hoort ook vooral bij de handel. 

Nadat deze plechtigheid voorbij is gaat de familie naar buiten en steekt het eerste 
vuurwerk af. Dat is overal zo.... na de gebeden wordt er vuurwerk afgestoken. 

Daarmee laten ze zien dat de heilige rituelen voltooid zijn. Alleen denkt de jeugd 

daar, net als in Nederland, iets anders over. Die steken gewoon de hele dag 
vuurwerk af. Maar vooral in de avond is het dus erg lawaaiig. ERRRG lawaaiig. 

Lawinepijlen zijn er niets bij. Vooral zware bommen zijn erg in trek, vooral bij de... 

natuurlijk... de gewapende bewaking van Riyo Gems. Wat de goden hiervan denken 
hebben we niet gevraagd, maar gezellig is het wel. Wij werden in 2 tuinstoelen in de 

oprit geparkeerd en beoordeelden de kwaliteit van het vuurwerk: absoluut 

onvoldoende. Veel gaat niet af en wordt alsnog met trucs afgestoken, met 

bijvoorbeeld een eromheen gevouwen brandende krant. Slim, maar het geeft te 
denken hoeveel ongelukken er in deze nacht gebeurd moeten zijn. 

 

Daarna.... werden we uitgenodigd 
om naar een restaurant te gaan eten. 

ETEN???? Dat hadden we toch net op? 

Neeeee.... nu begint het pas... 

We zijn echter gewoon met z'n vieren (pa en ma bleven thuis) 
naar een PizzaHut geweest, hetgeen ons wel goed uitkwam 

eerlijk gezegd. Dit is nu een prima alternatief.  Maar de harde 

Indiase popmuziek op de achtergrond was weer iets minder. 
 

Vandaag doen we het kalm aan, zoals we eigenlijk steeds doen. 

We slapen veel op bedden die veel te hard zijn, maar we zijn erg 
moe van de afgelopen maanden, en het kost ons gewoon teveel 

energie om ons weer in het drukke verkeer te storten als het niet 

echt belangrijk is. Maar... o ja... we hebben natuurlijk ook de 

fietsriksja uitgeprobeerd. Eerst onderhandelen over de prijs natuurlijk (NOOIT achteraf doen). 50 roepie stelde de 
man voor, maar wij wisten natuurlijk allang beter. 30 Roepie vonden wij. 40 dan? probeerde de man. Neeeee.... 



30, want wij wisten dat dat gewoon al goed betaald was voor Indiase begrippen. De man deed zijn best, moest 

nog wat omrijden omdat hij werkelijk de weg niet wist (geen truc!), en kreeg uiteindelijk van ons toch 50 Roepie 

(85 cent). Het lijkt idioot weinig, maar hier is dat echt een goede prijs voor deze mensen en deze prestatie. En... 
zijn blijde glimlach was weer een geschenk voor ons. 

Morgen gaan wij verder onderhandelen met Kapil, van Riyo Gems. Zij hebben contact met de hele wereld, zijn 

vader is een diamanthandelaar die vaak in Antwerpen komt, maar ook al overal ter wereld is geweest voor deze 
handel. Zij hebben een naam hoog te houden en we hebben al gezien dat zij weten hoe de Akaija eruit hoort te 

zien. Ook hebben we al een idee van de uiteindelijke prijs, dus dat komt wel goed. 

 
Jullie horen het wel weer. 

Hopelijk gaat het goed met jullie allemaal. 

 

groetjes en liefs van ons 
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Het is avond en de zon is zojuist ondergegaan. De lucht kleurt 

naar een onbestemde geel- of roodachtige kleur en hoog in de 

lucht zweven enkele grote vogels terug op weg naar hun plaats 
om te overnachten. Ook zij hebben er een lange dag op zitten, 

zoekend naar eten. Ook zij moeten overleven. 

Overleven is wat de meeste Indiërs doen. Overal waar we 

geweest zijn, alles wat we zien, in alle lagen van de bevolking 
voel je iets van vroeger, iets van een verleden dat z'n sporen na 

heeft gelaten: de koloniale overheersing. Wij hebben daar geen 

schuld meer aan, maar wij, als blanken, staan daar nog wel 
symbool voor. Toerist of niet... je wordt zo bekeken, en niet 

alleen in mijn fantasie. Je voelt het. 

Je ziet het in de houding van veel 

Indiërs, van degenen die het dage-
lijkse werk moeten doen. Vanaf een balkon, naar beneden kijkend, zie je allerlei 

soorten mensen op straat langskomen... een riksjafietser, moeizaam trappend met 1 

klant achterin. Een oude man sleept zich vooruit. Heeft het leven hem in de steek 
gelaten? Zo loopt hij namelijk wel. Een paar kinderen rennen over de zanderige oprit 

van het overliggende huis. Kwajongens die overal wel een mogelijkheid zien om 

kattekwaad uit te halen. Er is genoeg te doen hier voor die kinderen, al is het maar 
naar toeristen kijken die uit een ver land zomaar in hùn achtertuin geland zijn. Een 

jonge vrouw met een baby op haar arm, gehuld in een vieze donkerpaarse sari 

schuifelt voorbij. Wat is dat met die bedelaressen toch hier? Zijn ze boos op het 

leven? Verwachten ze dat de wereld, de bevolking hen in leven houdt? Gisteren tikte 
een van hen tegen het raam van de auto en wees vervolgens met duim en wijsvinger 

tegen elkaar gedrukt naar haar mond: het typische gebaar van bedelende vrouwen 

en kinderen. Van de chauffeur kreeg zij 2 roepie, maar dat was niet genoeg. Ze maakte een hoop misbaar en 
wilde 10 roepie omdat zij een kind had. Waarom doet zij geen moeite om actief geld te verdienen? Al zou ze maar 

gekleurde geluksbandjes vlechten van katoenen draadjes, zoals iedereen hier iets bedenkt om aan geld te 

komen. 
In de schaduw achter een mooi versierd houten rooster staat een donkere Indiër, verholen te kijken naar een paar 

Duitse toeristen die hun entree in het hotel maken. Aan zijn houding voel je welk een kloof er gaapt tussen Oost 

en West. 

Enkele honden blaffen. Eén hond hinkelt op de anderen af. Een berg blootliggend vuilnis is de trofee, waar je eten 
kunt vinden. Daar moet je zijn. Daar wordt geknokt. Waarom ligt die troep hier toch? 

Overal hoor je getoeter van auto's, roepen mensen, klinkt het lawaai van deuren, eetgerei, airco's, en tijdens deze 

heilige dagen wordt de stilte ook nog verstoord door eindeloos knallend vuurwerk, maar waarom geen 
vogelgeluiden? Toch daalt er een, andere, stilte over het land. De zon, het licht van de nacht, het leven, gaat z'n 

eigen gang en zittend op een balkon onder een donker wordende hemel, laat je alle indrukken van een paar 

dagen Indiase drukte door je heen gaan. 



Er is veel gebeurd hier. Koloniale blanken die zich met een akelige zelfgenoegzaamheid lieten verwennen als een 

god in Frankrijk. Personeel genoeg. Zij hadden de macht en gebruikten die dan ook om slaven te laten rennen 

voor een kopje thee. De huishouding moest gebeuren met een perfectie die geen grenzen kende. Een enkel vies 
plekje en de verantwoordelijke slaaf kreeg ervan langs. Bij een erger vergrijp werden ze zelfs gedood. Spelletjes 

werden er gespeeld, waarbij soms levens op het spel stonden. Misstanden... die diepe littekens hebben 

nagelaten. 
In de houding van de Indiërs zie je dat terug. Ik denk het niet alleen maar. Het zit nog in de genen. 

Hoe ga je daarmee om als blanke? Nu staan we aan de andere kant van de lijn. Misschien waren we in een 

vorige incarnatie zelf wel die inlander die z'n hele leven alleen maar mocht werken zonder ooit de vrijheid van de 
zon te hebben gevoeld. Het valt soms vreemd zwaar om een blanke te zijn en te voelen wat hier nog steeds 

hangt. Een confronterende overdenking. 

 

Vandaag zijn we naar Riyo 
Gems geweest. Eigenlijk is 

het nog Diwali en hebben de 

meeste mensen vakantie, 
maar voor ons maakte Kapil, 

de zoon des huizes, maar 

wel de baas, een 
uitzondering. Het eerste 

orderboek van het jaar, 

eergisteren nog gezegend 

door de priester, werd erbij 
gehaald en onze order werd 

als eerste van het nieuwe 

jaar ingevuld. De Akaija 
heeft indruk gemaakt. De Brahmanen zijn de 

priesterklasse, de genezers, de leiders. Deze mensen 

hebben ontzag voor de Akaija gekregen en mede daardoor werden wij met voor ons ongekende eer onthaald. 

Want de opdracht die ze voor ons konden boeken stelde op zich niet zoveel voor. Qua omzet is het niets. Maar 
daar ging het niet om. Wat Kapil zei was tekenend: "Wij kunnen alles maken, maar we kunnen het niet 

bedenken." 

Zij kijken toch op naar het Westen, want Westerlingen zijn 
creatief. En dat hebben we al honderden jaren bewezen: creatief 

in techniek, creatief in overheersing, creatief in vervoers-

middelen zoals zeezeilers, stoomschepen en nu vliegtuigen die 
de hele wereld overgaan. 

Zonder ons op de borst te willen 

kloppen denk ik dat de Akaija ook 

een voorbeeld van die creaties is: 
een spiritueel sieraad. 

India is de bakermat van een 

oeroude beschaving. Toen er in het 
Westen hooguit een paar 

Germanen rondzwierven bestonden 

hier al stadstaten, koningen en een ver doorontwikkelde cultuur van kunst en muziek.  

Reiki of Rheekiya, Ayurveda... zijn niet zomaar New Age-achtige benamingen voor 
een alternatieve heelmethode. Ze vinden hun wortels in het verre verleden. Dat is 

een van de redenen dat de Akaija naar India is gegaan. Natuurlijk: hier is de 

mankracht en de techniek aanwezig. Maar het voelt fijn te weten dat we op de goede 
weg zijn om een steentje bij te dragen en Oost en West met elkaar te verbinden. 

'Wij'... hetgeen de betekenis is van 'Akaija' 

 
Namaste (ik groet het Licht in U) 
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Hoihoihoi allemaal, 
Merkwaardig zoveel als je in 1 dag mee kunt maken hier. Dat hoort uiteraard bij vakantie. Alhoewel... is DIT 

vakantie? Echt niet! 

 
Natuurlijk, therapeut als wij zijn, moeten we ook de plaatselijke arts raadplegen. Je trip is tenslotte niet compleet 

zonder. We hadden wel een beetje reden daarvoor. Ik ben verkouden geworden van de airco's hier. Niets 

bijzonders, maar we waren bij bedrijf nummer 2 (Riyo Gems), en Kapil vond het nodig dat we naar zijn 
familiedokter zouden gaan. 

Familiedokter? Yes... 

Wij dus daar naartoe, ’s avonds, met Kapil zelf, en zowaar ook zijn moeder, die helemaal weg is van deze dokter, 

een vrouwelijke arts, gespecialiseerd in homeopathie, jawel! Bijzonder is de plek waar zij haar praktijk heeft: het 
lijkt wel een 3e wereld arts in opvanggebied: een kiosk-achtig hokje midden tussen de winkeltjes aan een drukke 

stoffige doorgangsweg. De vrouw zelf... is niet zomaar iemand, maar heel erg begaan met de mensen. Zij werkt 

voor een uiterst laag bedrag voor iedereen die haar nodig heeft, en na alle verhalen van Kapil, moet zij erg goed 
zijn. Wie weet kan zij dus iets aan mijn eeuwige allergieneus doen. We moeten het afwachten, maar het bezoek 

was al een belevenis op zich. 

De volgende dag, gisteren, hadden wij een afspraak met bedrijf nummer 3, Kothari. We waren al een beetje 
gewaarschuwd. Reeds in Nederland hadden zij blijk gegeven niet erg vlot te zijn. Ze kregen bijna een maand de 

tijd om 2 Akaija's af te werken bij wijze van proef, maar tot vlak voor het vertrek hadden wij nog niets gehoord, 

terwijl de andere 2 bedrijven reeds lang klaar waren en de besprekingen vlot verder gingen. Dit bedrijf reageerde 

pas NA dat wij zelf gevraagd hadden om reactie. Gisteren zijn we erheen gereden in hun auto, met geblindeerde 
ramen (mijn gevoel daarbij: 'Wat heb je te verbergen?') We werden afgezet in een smal achterafsteegje dat, 

integenstelling tot het smalle straatje bij Sushma, een nare uitstraling had: druk, vies, lawaaiig en naargeestig. 

Hun bedrijf, dat je binnengaat door weer zo'n onooglijk portiekje, is gevestigd in een gebouw dat dan weer 
verrassend goed gebouwd is en degelijk aanvoelt. Vreemd toch... zo van de ene wereld in de andere te stappen. 

In het kantoor kregen we dan eindelijk het resultaat van 1 maand afwerken te zien: 2 Akaija's die niet eens 

glommen, redelijk glad waren, maar duidelijk uitstraling misten. Een heel verhaal van hun kant daarbij, bijna 

verontschuldigend, om dit te verklaren. Hun eigen sieraden werden erbij gehaald, die er inderdaad op het eerste 
gezicht heel leuk uitzagen, maar geen werkelijke uitstraling hadden.  

Uiteindelijk werd er natuurlijk over de prijs gepraat. Maar zij wilden eerst weten wat wij in Nederland voor prijs 

moesten betalen. Om te kijken hoe ze zouden reageren hebben we dat eerlijk gezegd, maar zo’n vraag is 
natuurlijk al bedenkelijk. En ja hoor.... hun antwoord was dat zij een goede prijs voor ons konden maken. Voor 

ons??? Voor henzelf wel te verstaan. 3x zo duur als SilverMaya, voor een kwaliteit die op z'n minst bedenkelijk is. 

Ze pretenderen kwaliteit te kunnen leveren, maar we hebben nog niets gezien dat daar op lijkt. Ook hadden ze, 
net als de andere bedrijven, tegen onze wil in, zelf een Akaija gemaakt. Omdat de andere bedrijven dit net zo 

eigenwijs ook hadden gedaan, was dit prima vergelijkingsmateriaal. Maar dit bedrijf blijkt dat dus totaal NIET te 

kunnen: ze lieten ons een Akaija zien die zelfs een beginneling nog niet zou durven te tonen. Heel dom om dat te 

laten zien! 
Uiteindelijk... hebben we besloten om niet met dit bedrijf in zee te gaan. We waren al wat verwend geraakt door 

de andere twee en dachten... Oooo, India is hét land voor sieraden, maar het kan dus ook anders. Het is ook hét 

land bij uitstek om bedonderd te worden. 

 



 

Gisteravond hebben we dan ons eerste echte (en 

enige!) vakantieuitstapje gemaakt: Sunset at Tiger Fort 
!!! 

Dat betekent dat je eerst Jaipur (met 4, i.p.v. eerst 

gedachte 1,6 miljoen inwoners) uit moet zien te komen. 
Daarna een stukje landschap van India gezien (dor en 

droog en onherbergzaam, maar wat wil je midden in 

woestijngebied), en via een Zwitsers bergweggetje naar 
de top van een klif gereden waarop een oud militair fort 

gebouwd is, van waaraf je een spectaculair uitzicht over 

Jaipur in alle richtingen hebt. Dat uitzicht vergeet je nooit 

meer! Niet omdat het zo mooi is, maar omdat je 
overvallen wordt door het grenzeloze uitzicht over een 

gigantische miljoenenstad die zich naar alle kanten toe 

om je heen uitstrekt en in de verte in de nevelen verdwijnt. Daarboven een rode zon die, naarmate ze ondergaat, 
verdwijnt in de smog die boven de stad hangt. Mooi? Nou nee... maar wel bijzonder. 

Wat ons nog het meest overviel was, dat op het moment dat je je hoofd boven de kantelen uitsteekt, je gehoor 

bedwelmd wordt door het geraas van stemmen, auto's, toeters, gegil, geblaf, wat dan ook, dat van honderden 
meters lager over je heen golft. Dat waren we echt niet op voorbereid, en het benadrukte een heel neerslachtig 

gevoel dat hier van uit gaat. Ik werd hier heel triest van. Je ziet de armoede, maar je voelt nu ook de armoede in 

je gehoor. 

Direct nadat de zon ondergegaan was werden we 

overvallen door nog een facet van de stad: de moskeëen 

in het Islamitische deel van de stad begonnen te.... gillen. 
Niet 1 moskee, maar we hoorden zeker meer dan twintig 

moskeeen die het dichtstbijgelegen waren. Met 

versterkers op de minaretten natuurlijk. De een kon het nog harder dan de ander. Een ware kakafonie van gegilde 
gebeden en aanroepingen... Allaaaaahhhhhhhh.... O Akbar! En dat twintig keer door elkaar heen. 

Na de zonsondergang, en op enige afstand van de kantelen, werd het pas rustig en mooi. Een paar bomen en 

een paar oude verweerde stammen staken zwart af tegen de snel donker wordende nachthemel, met daarachter 

de Diwali-verlichting van Jaipur. Dat gaf een bijzonder gevoel. Zeker de moeite waard. 
 

Vandaag gaan we nog wat inkopen 

(proberen te) doen. Je gaat hier niet 
even naar de souvenirshop op de hoek, 

maar je dompelt jezelf onder in de 



massaliteit en probeert overeind te blijven. Zo wordt je getrokken door alle bazarverkopers. 

 

Wat zijn dan onze algemene indrukken van India? 
Wel.... TNO heeft hier duidelijk nog een taak te verrichten. Wat wij zouden willen voorstellen is dat ze onderzoek 

gaan doen naar de standaardisatie van kranen. (en geven we de naam TNO: Totaal Nutteloos Onderzoek nog 

betekenis ook. Maar... ik weet wel beter hoor!! :-) Misschien is hier een ISO-norm voor te bedenken: ISO= Indiase 
Standaard tegen Ongemakken. Wat te denken van een badkamer waarbij de linkerkraan linksom en de 

rechterkraan rechtsom draait... in de douche, maar boven de wastafel draaien ze allebei wel weer linksom. De 

middelste knop staat naar boven, als er beneden water uit komt. Ergens anders is de linkerkraan de 
koudwaterkraan, maar ergens anders weer omgekeerd. Soms komt er warm water uit, soms koud, soms 

helemaal geen water. Vraag je aan de manager wat er aan de hand is, dan bewijst India ineens de enorme 

manpower: nog terwijl je hierover praat met de manager is dit euvel reeds verholpen. Onvoorstelbaar. Een 

voorbeeld voor alle loodgieters in Nederland. 
Wat het eten betreft: hier zijn we (nog... haha) niet ziek van geworden. We drinken braaf Bisleri uit flessen, ook 

voor het tandenpoetsen, en nemen onze preventieve middelen allemaal in. Dat is belangrijk hier, want hygiene in 

de straat is ver te zoeken, maar het kraanwater is dus ook onbetrouwbaar. Voor de vegetariërs onder ons is dit 
een Walhalla. Nog nooit hebben we zoveel mogelijkheden gezien en geproefd. In sommige restaurants is de 

wereld zelfs omgekeerd: er wordt gewaarschuwd dat een bepaald gerecht vlees bevat! (foto’s: voorkant van ons 

hotel, ons balkon) 
De hotelservice is weer iets voor TNO om te onderzoeken: De service is prima, 

maar.... als je eten bestelt kan het nogal varieren. Op een dag bestelden we 2 

continental breakfast. Wat krijg je? 

Twee borden, jam, 
boter, cornflakes etc... 

helemaal volgens plan, 

maar gek genoeg... we 
kregen slechts op 1 

bord 3 toastjes. De 

volgende dag wilde ik 

graag, ipv de gebruikelijke cornflakes met melk, de 
porridge uitproberen. Wat krijg je? 2 cornflakes en 2 

porridge, en totaal zowaar 6 toastjes. De dag daarna 

ontbraken bijna alle lepels, dus gebruikten de we enige 
suikerpotlepel maar voor de cornflakes. De dag erna in 

plaats van ieder 1 banaan lagen er 3 bananen. Vanwaar 

die derde? Zo ging er elke dag wel iets fout. Vandaag de 
fantastische uitzondering: we bestelden het ontbijt, zonder er zoals anders bij te zeggen wat we wel en niet 

wilden. En jawel hoor.... ALLES PERFECT. 

Hmmm.... je moet dus vooral niet teveel zeggen hier, anders raken ze in de war. 

 
Indiaas voedsel is scherp. Dat hebben we maar niet uitgeprobeerd. We proberen veel... maar daar beginnen we 

dus niet aan. Westerlingen eten mild, dat weten ze hier, maar zelfs dan is het niet altijd eetbaar. We zijn nu in elk 

geval meer gewend in dat opzicht dan voordat we hier kwamen. 
 

Armoede: We kunnen en willen dit niet allemaal op video en film vastleggen. Zoiets doe je gewoon niet, maar 

vooral onder viaducten en bruggen is het schrijnend. Sloppenwijken lijken hier niet zoveel te zijn als in Mumbai, 

misschien omdat hier om de stad een woestijngebied ligt dat niet veel mensen herbergt en naar de stad trekt. Hier 
valt nog veel te doen voor de staat en misschien ook wel voor de rest van de wereld. Veel bewustwording is nog 

nodig van zowel de wereld als van de mensen zelf. 

Wat betreft het bedelen.... daar kom ik nog niet uit. Je ziet de mensen bedelen, je wilt ze helpen, maar zodra je 1 
persoon iets geeft moet je oppassen dat je niet overvallen wordt. Hou je door iets te geven het bedelen in stand? 

Ik weet niet. Hoort het bedelen dan misschien bij het kastensysteem, zijn het de paria’s, die op geen enkele 

andere manier aan geld kunnen of zelfs mogen komen? Dan zijn ze echt afhankelijk van het bedelen, maar... ik 
weet het niet. In Indonesië zag ik ook bedelaars, en daar is geen kastensysteem. Wat doe je? Moét je iets geven, 

is het je morele plicht? Of doe je er helemaal niet goed aan? Is het belachelijk dat zo op het oog gezonde jonge 

mensen zelfs hun baby gebruiken om geld op te halen? Het gaat ons niet om het geld, natuurlijk niet. Je zou ze 

allemaal willen helpen, maar wat is wijsheid? Ik weet het werkelijk niet. Maar dit... blijft je leven lang bij je. 
 



De mensen zelf zijn kleurrijk. Alles hier is kleurrijk. Wat ons 

allebei vooral opvalt is dat alle wegen hier zo kapot zijn, overal 

ligt puin, afval, vuilnis, overal zie je zaken die met zoveel 
goedkope mankracht overal, makkelijk op te ruimen moet zijn. 

Zelfs in de dure dokterswijken stoort niemand zich daaraan. Het 

is daar iets ruimer en iets.... iets minder vies, maar dan heb je 
het echt wel gehad. Wat zou dat een verschil maken hier.... als 

alle de troep tijdig opgeruimd zou worden. 

 
Wij zijn na 10 dagen businesstrip in India flink moe geworden, 

van alle indrukken. Heeeel bijzonder, maar dit gedeelte van India 

is niet onze favoriete vakantiebestemming. Goedkoop.... jazeker! 

Aan eten voor twee personen, ontbijt, lunch en diner, zijn we per 
dag niet meer dan 10 euro kwijt. Dat lukt je zelfs op een camping 

met supermarktvoer op gasbranders in Europa niet. 

 
Maar al met al.... we zijn ervan overtuigd dat dit een geslaagde trip is, en dat we met de Akaija wel degelijk 

bereiken wat we voor ogen hebben. Deze mensen zijn echt heel erg bekwaam. 

 
Onderweg naar het vliegveld hadden we onze laatste ontmoeting met Riyo Gems. Zij hadden het door ons 

meegebrachte moedermodel van een Akaija gebruikt om er een mal van te maken en lieten ons de eerste 

gegoten en afgewerkte resultaten zien. Afgezien van 1 minuscule afwerkingsfout waren we zeer tevreden over het 

resultaat. Hiervoor zijn we naar India gegaan. Wat we hoopten is werkelijk uitgekomen... dus... yes... 
 

Akaija Goes India! 

 
Bedankt voor jullie luisteren. 

 

Marianne en Wim 

 
 

 

 
 

 

 
 


