
De poort naar India 
 

 
 

Nooit gedacht dat ik nog eens in India terecht zou komen. En zeker niet met een zakelijke reden. Het 
bezoek aan en beoordelen van de productielocatie van messing urnen is de aanleiding van de reis. En 
nu we er toch zijn, dan maar meteen een bezoek aan één van de wereldwonderen: de Taj Mahal. 
 
Zover Oostelijk was ik nog niet eerder geweest. Veel waarschuwingen vooraf over het eten, de 
drukte, de viezigheid, de ziektes en vooral de geuren. Dit keer ook een heuse tweedeling tussen aan 
de ene kant de mensen die jaloers waren en ook wilden gaan en aan de andere kant de mensen die 
zeker niet wilden gaan, vanwege voorgenoemde ‘gevaren’. 
 
India is ‘groot’ in de wereld. Het herbergt ruim 1/6 deel van de wereldbevolking, er wonen bijna 1,3 
miljard mensen. Elk jaar komen er ongeveer 1,5 miljoen studenten van de universiteit af; alleen de 
beste vinden banen. Er wordt dus hard en intensief gestudeerd. Misschien iets voor Nederlandse 
studenten? ICT en digitaal zijn belangrijke werkgebieden voor India. Geneeskunde staat op heel hoog 
niveau. Veel Indiase artsen trekken de wereld in. 
Toch lijkt het land vooral kleinschalig georganiseerd. Geen grote industrieterreinen, niet al te veel 
grote bedrijfsgebouwen en bijna geen grote vrachtwagens. Dus vooral veel kleine bedrijfjes en veel 
kleine winkels. Wel heel veel bedrijvigheid. 
 

 



Natuurlijk heb ik India vooral vanaf de buitenkant bekeken, als een bezoeker in een 5 sterren loge. 
We logeerden in 5 sterren hotels, aten in eerste klas restaurants en reden rond in een luxe, air 
conditioned SUV. Ik had graag meegedaan met het gewone leven, maar eten van de straat is echt 
een groot risico. Ook water kopen op straat in schijnbaar afgesloten flessen is gevaarlijk; ze blijken 
vaak nagevuld te zijn met kraanwater! 
 

 
 

 
 

Eten 
Wat een geweldige keuken. De heerlijke curry’s voorop. De vele kruiden maken het eten bijna 
driedimensionaal. Het blijft hangen, het raakt alle hoeken van je mond en van je geest. Deze dagen 
heb ik geit ontdekt (in India consequent lamb genoemd). Lekker mals, met een ietwat zurige, maar 
heerlijke nasmaak. Vergezeld van rijst of heerlijk naan-brood in allerlei smaken. 
 

 
 

  



Verkeer 
In India weten ze waarom er een toeter is: om te toeteren. Iedereen toetert. Het verzoek om te 
toeteren staat ook achterop de vrachtwagens: “blow horn” en “dipper now (lichtseinen)”. De 
mensen willen graag betoeterd worden. Het is een teken dat je eraan komt, een waarschuwing waar 
de ander rekening mee kan houden en misschien een beetje ruimte kan maken. De toeters van de 
vrachtwagens zijn heel apart. Ze hebben heel muzikale riedeltjes, de meest gebruikte is precies zoals 
je altijd bij de Tour de France hoort. Spiegels hebben de auto’s niet meer of ze zijn inmiddels 
ingeklapt. Dus overzicht ontbreekt. En dat merk je. 
 
Het verkeer houdt zich aan weinig regels. Niet zo raar eigenlijk als je beseft dat het rijbewijs gewoon 
zonder lessen vooraf naar je huisadres wordt gestuurd. Het verkeer staat soms vier rijen naast elkaar 
waar er maar twee rijstroken zijn aangegeven. Voetgangers, fietsers en motoren daar nog tussen. 
Het kronkelt voort als een soort slang. Soms lijkt het of de voertuigen hun adem iets inhouden, want 
dan schuift het op het laatste moment net langs elkaar. Wat soms toch niet bleek te kunnen, dus veel 
verkeersdoden elk jaar. 
 

 
 

In grote lijnen kent India twee soorten verkeersdeelnemers: de ene soort is wat gezet en pafferig en 
zit in een auto, de andere is tenger en gebruikt de fiets of is te voet. De fietsers lijken allemaal op 
elkaar. Dezelfde kleding: licht gekleurd hemd met lange mouwen en gedateerde lange broek, met 
teenslippers eronder. Ze hebben dezelfde bonkige houding met opgetrokken schouders, doordat 
zadel en stuur op één hoogte zijn afgesteld. En ze trotseren dezelfde gevaren, namelijk aan de kant 
gezet te worden door onverschrokken en onverschillige automobilisten. Hoor je een toeter, dan 
vlucht je de berm in. 
 

 
 
 



Anders dan de saaie kleren van de man, zijn de vrouwen zeer kleurrijk gekleed in prachtige sari’s. Ze 
zijn meestal te voet, soms achterop de motor. Dan zitten ze heel bevallig met beide benen aan één 
kant. Het lijkt een beetje op het sprookje, alsof de “prins op de witte motor” zijn prinses ontvoert.  
 

Op zo’n motor kunnen ook veel mensen vervoerd worden. We hebben ze met vijven op één motor 
gezien, het hele gezin tot aan een baby aan toe, die tijdens het rijden de fles kreeg! 
 
Qua snelheid lijken er 3 stromen te zijn; het lijkt op het kastensysteem in India. De laagste klasse 
heeft de minste rechten. Het langzaamst zijn de voetgangers, dan de fietsers, daarna de 
vrachtwagens en motoren en tenslotte de auto’s. De Tuktuks variëren hun snelheid en gedragen zich 
zeer onregelmatig. Vaak zitten ze afgeladen vol en hangen de mensen letterlijk met de benen – of 
zelfs meer – buiten. 
 

 
 

De mensen etaleren een soort gelatenheid in het verkeer; “zo is het nu eenmaal, en zo kunnen wij er 
best mee leven”. We hebben totaal geen boosheid of geïrriteerdheid kunnen constateren. En ook 
geen opgestoken middelvingers! 
 
Moradabad 
Stad van ruim één miljoen inwoners, 4 uur rijden van Dehli. Bekend om zijn “messing industrie”. 
Thuishaven van ons doel van de reis: de werkplaats van een belangrijke leverancier van Funeral 
Products. Eigenaar van de zaak en tevens onze gastheer de komende dagen is Naseem Khan, 
afstammeling van 2 grote families uit het verleden van India: de Moghuels en de Khans.  
 
Het is zondag en dus relatief rustig op de weg en in de stad. Zeggen ze daar. Voor ons lijkt het toch 
echt een drukke dag. 
 

 
 



We rijden door smalle straatjes met aan weerskanten eeuwenoude huisjes, waarin allerlei soorten 
bedrijfjes zijn gevestigd. Van slager tot fietsenmaker, van veestal tot metaalbewerker. Uiteraard 
overal vliegen, de meeste nog gewoon rondvliegend, anderen vastgeplakt op de etenswaren.  
 

   
 

Nergens opdringerigheid, eerder met verbazing kijkend naar die paar Europeanen. Ook hier een 
kronkelende stroom van vooral fietsen, brommers en riksja’s. Het krioelt door elkaar, zonder 
botsingen of het moet die ene riksja zijn, die mijn elleboog bijna mee nam op zijn weg. 
 
Werkwijze in de werkplaats 
In de werkplaats van Naseem’s bedrijf wordt gewerkt vanuit de gedachte “elk afscheid is de geboorte 
van een herinnering”. In de werkplaats worden, op 5 etages, op in totaal ongeveer 500 m2, de urnen 
met de hand gemaakt. Niet alle werkzaamheden gebeuren in de werkplaats. Allerlei kleine bedrijfjes 
in de directe omgeving voeren verschillende bewerkingen uit en leveren hun eindproduct als 
onderdeel aan voor de verdere productie. 
 

 
 

Het is Naseem’s droom om al die kleine bedrijfjes samen te voegen in één ruimte. En binnen twee 
jaar een nieuwe werkplaats te bouwen van ruim 10.000 m2. De grond is al gekocht, de vergunningen 
zijn bijna allemaal binnen, over 6-8 maanden kan de bouw beginnen. In de tussentijd wordt al een 
nieuwe loods gebouwd van ruim 2.000 m2 op het nabijgelegen terrein van zijn broer. 
 
De vorm van de urn wordt gemaakt in een mal of door het omvouwen van het metaal over een 
sneldraaiende vorm. De mal bestaat uit een soort koffer van zand, waar de vorm wordt ingedrukt. In 
die opening wordt dan het vloeibare metaal gegoten. Na stolling wordt het zand eraf geborsteld en 
worden de ruwe vormen naar de werkplaats gestuurd. Hier kunnen de afwerkingen beginnen. 
 



 
 

Aan de hoofdvorm worden boven en soms ook onder ringen geschroefd, die eraan vast worden 
gesoldeerd. Daarna begint het polijsten. Dat proces zal zich een paar keer herhalen, na elke 
handeling. Het gebeurt met ongekend grote zorg. Elke krasje, elke oneffenheid wordt zorgvuldig weg 
gepoetst of geëtst. In de gladde vorm worden de figuren en lijnen in geslagen met hamer en beitel. 
Ongelooflijk snel en accuraat worden de opgetekende lijnen gevolgd. 
 

 
 

Daarna volgt het kleuren van de urn. Hiervoor is een kamer met overdruk gecreëerd om stof buiten 
te houden. De medewerkers moeten ook de schoenen uitdoen als ze hier gaan werken, want onder 
de schoenen kan stof mee naar binnen komen. De spuitcabine heeft een grote afzuigkap boven zich 
hangen en het stromend water aan de achterzijde van de cabine zorgt ervoor dat de verfdeeltjes in 
de ruimte ‘gevangen’  worden. 
 

 



De gespoten urn wordt in een droogoven gezet en daarna nogmaals gepoetst. Dan volgt een tweede 
verflaag en een tweede droogtijd in de oven. De oven heeft aan twee kanten een deur, zodat de 
verpakkers de afgewerkte urn aan de andere kant uit de oven kunnen halen. 
 
Bij sommige urnen worden de lijnen of figuren pas na het kleuren in de urn aangebracht. Ook hier 
weer na deze handeling polijsten. Daarna volgt een bad met elektrodialyse, zodat de kleur goed 
gehard wordt. En tenslotte nóg een polijstbeurt. 
 

        Rechts voor de behandeling, links erna 
 

Het hele proces kent steeds terug kerende handelingen, die de zorg die de medewerkers aan hun 
product besteden kenschetsen: poetsen, polijsten, controleren en heel geconcentreerd werken. 
 
Naseem heeft ons verschillende voorbeelden laten zien, waaruit blijkt dat hij telkens weer 
verbeteringen vindt en doorvoert om het product nog beter te maken. Zijn gedrevenheid en 
vakmanschap zijn mooi om te zien. Naseem zorgt goed voor zijn mensen. Zeer ongebruikelijk voor 
India hebben zijn medewerkers allemaal een ziektekostenverzekering. 
 

 
 

Wij kijken erg op van het op de grond zitten om te werken, terwijl het in India heel gebruikelijk is om 
zo je ambachtelijke werk te doen. De Indiase mensen lijken het ook comfortabel te vinden. 
 

Agra 
200 kilometer van Dehli ligt Agra, de voormalige hoofdstad van India, in de tijd dat de Moghoels aan 
de macht waren. De stad ook van de wereldberoemde Taj Mahal, die overtrokken uiting van liefde 
van de Maharadja voor één van zijn vrouwen. Wel ongelooflijk romantisch.  
 



Ik kreeg sterk het gevoel dat ik thuis ook een tempel moet gaan bouwen voor mijn geliefde. Een 
kleintje weliswaar, opdat die mij geen 22 jaar kost om te bouwen. Voorlopig heb ik alvast een 
sleutelhanger van de Taj Mahal voor mijn vrouw gekocht; wat kun je meer doen in 4 dagen?! 
 

 
 

 
 

De tempel en het hele gebied waarin hij zich bevindt, is prachtig. De rücksichtsloze doorvoering van  
symmetrie is meteen één van de mooiste kenmerken van het complex. Eén waardoor je er eindeloos 
naar kunt kijken. Aan de oostkant (links) is een grote moskee gebouwd. Er moest dus ook eenzelfde 
gebouw aan de westkant komen, maar daar was eigenlijk geen praktische invulling voor. Dat gebouw 
hebben ze daarom maar ‘het gastenverblijf van de Maharadja’ genoemd. Het dient dus alleen als 
tegenhanger van de moskee aan de oostkant, het is gewoon een leeg gebouw.  
 

 
 

Van veel berekeningen om alles tot op de centimeter nauwkeurig te bouwen, is het tot op de dag van 
vandaag onbegrijpelijk dat ze dat toen in die tijd konden. Alles klopt in het lijnenspel van de tempel, 



de voorliggende vijver en het nooit gebouwde, zwarte mausoleum aan de overkant van de rivier. De 
enige, toch wel ironische, doorbreking van de symmetrie is dat de Maharadja uiteindelijk is begraven 
naast de tombe van zijn geliefde vrouw (die uiteraard precies in het midden is begraven). 
 
In de tempel mag niet gefotografeerd worden, wat natuurlijk de meeste toch doen. Onze gids liet 
met een klein lampje zien hoe transparant het gesteente is, het licht schijnt er echt doorheen. De 
edelstenen, die ingelegd zijn in het witte marmer en de bloemendecoraties vormen, geven het licht 
als het ware terug. Geweldig om te zien. 
 
De Taj Mahal is eigenlijk helemaal niet wit, maar bestaat uit allerlei kleuren. De transparantie van het 
gesteente en de weerkaatsing van het licht maken dat de tempel heel wit lijkt. Alle details zijn met 
ongekend vakmanschap uitgevoerd. 
 
De vier torens zijn broertjes van de Scheve Toren van Pisa; ze staan allemaal uit het lood naar buiten 
gebogen. Als er een aardbeving komt, vallen ze te 
 
In het Agra fort, vooral bekend als het Rode Fort, heeft de bouwer van de Taj Mahal zijn laatste 8 
levensjaren doorgebracht. Gevangen gezet door zijn zoon, die het onderhand welletjes vond dat het 
hele familiekapitaal in de bouw van de Taj Mahal werd gestopt. Toen zijn vader zijn eigen mausoleum 
van zwart marmer wilde gaan bouwen tegenover de tempel was het genoeg. Daarom is dit zwarte 
gebouw er nooit gekomen. 
 

 
  

Vanaf een speciaal gebouwd bordes had de voormalige Maharadja een goed zicht op de plaats waar 
zijn geliefde begraven lag. 
 

 
 

  



In het Rode Fort zijn een vijftal tempels gebouwd van hetzelfde witte marmer als de Taj Mahal. De 
man was helemaal wild van het materiaal. 
 

 
 

Kwispelen met je hoofd 
Heel karakteristiek aan de Indiërs is het wiebelen met hun hoofd. De één doet het meer dan de 
ander. Ook Naseem gebruikt dit gebaar regelmatig, maar als ik hem ernaar vraag, kan hij zich niet 

herinneren dat hij het doet, noch dat één van zijn landgenoten het doet! 
 
Het is geen Ja-knikken en geen Nee-schudden, maar iets precies er tussen 
in; vanuit de middenpositie wordt het hoofd schuin naar de ene schouder 
gelegd en van daaruit wordt een soort liggende acht gemaakt.  Toevallig 
was één van ons net een boek aan het lezen waarin over dat gebaar uitleg 
werd gegeven. Die wil ik jullie niet onthouden. 
 
Er zijn meerdere betekenissen voor dit gebaar. Enerzijds is het een 
bevestiging van “ja, ik begrijp wat je zegt”, zonder het er expliciet mee 
eens of oneens te zijn. Anderzijds is het een gebaar van vriendelijkheid, 
wat meestal wordt vergezeld van een grote glimlach. Die glimlach wordt 
nog groter als je zelf het gebaar ook maakt. Vriendelijke lui, die Indiërs. 
 

Logistiek 
Ik krijg de kans om een paar dagen rond te kijken in een volkomen vreemd land en dan wil ik dingen 
zoveel mogelijk begrijpen. Zoals de logistiek van een enorm grote stad als Dehli. Het viel mij op dat er 
nauwelijks grote trucks rondrijden in India en dus ook niet in Dehli. Ik zou overigens wel eens willen 

zien hoe die gevaartes zich door het chaotische  
verkeer zouden worstelen, maar dat terzijde. 
Het lijkt erop dat de goederen, die aangeleverd 
worden, in heel veel kleine hoeveelheden 
worden gebracht en niet in een paar grote 
ladingen.  
Ik zag fietsen afgeladen vol met zakken, dozen 
buizen, etc. Brommers met de vreemdste 
goederen achterop. Tractors waarvan je alleen 
nog de wielen zag, de rest was één reusachtige 
zak goederen. En TukTuks, die bijna door de 
wielen zakten van de zware lading. De 
vrachtauto’s die er reden leken wel containers 

op wielen, met gaten in het chassis en vol met deuken en afbladderende verf. ’s Avonds zag je 
helemaal geen vrachtwagens meer; die hadden schijnbaar spertijd opgelegd gekregen. 


