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Inleiding
“Als je 18 bent, mag je ergens in de wereld naar toe. Gelijk waar, maar ik wil wel mee”, had ik
eens gezegd tegen mijn dochters. “Papa, ik zou met jou wel es naar India willen reizen”,
verklaarde m’n oudste dochter Yanne eind vorig jaar. En zo kwam het dat vader en dochter
een bezoekje brachten aan het dichtbevolkte India. Vader vooral geïnteresseerd in de natuur
en de vogels. Dochter reikhalzend naar cultuur en de godsdienstbeleving in het exotisch land.
We bereidden de reis nauwelijks voor. Een beetje à l’improviste reizen zei ons wel wat.

situering
Het korte tijdsbestek zorgde ervoor dat we maar een klein hoekje van India konden bezoeken : de
driehoek Delhi-Agra-Jaipur. Deze regio situeert zich centraal in het noorden van het land. Het diepe
binnenland, dus. Delhi is de hoofdstad van het land en de provincie Haryana. Agra ligt een 200-tal km
ten ZO van Delhi langs dezelfde rivier, de Yamuna, en ligt in de provincie Uttar Pradesh. Jaipur ligt dan
weer een 250-tal km ten westen van Agra en is gelegen in de provincie Rajasthan.
In India staat de klok in vergelijking met België 3,5 uur (ons zomeruur) of 4,5 uur (ons winteruur) voor.

administratie
Voor India is, naast een internationaal paspoort, ook een visum nodig (kostprijs 105 €/p). Wij kochten
dit via het reisbureau.
Vaccinaties tegen vreemde ziektes zijn niet nodig (info : Prins Leopold Instituut voor Tropische
Geneeskunde, travelfoon : 0900/10-110).

geld
In India kun je betalen met roepies. Met euro’s kun je die kopen bij aankomst in de luchthaven in Delhi.
Voor een euro kregen we een 50-tal roepies : 54,30 om precies te zijn.
1 Rp = 0,8 bef = 0,02 €
1 € = 40 bef = 50 Rp

boeken
Eigenlijk gebruikten we slechts twee boeken.
Voor het toeristische deel van de reis was dit Capitool Reisgidsen - India, Van Reemst Uitgeverij,
Houten, 2005, een zeer goed geïllustreerde gids.
Voor het herkennen van vogels gebruiken we Birds of the Indian Subcontinent, Grimmett R., C. Inskipp

and T. Inskipp, Christopher Helm, London, 2001.
Om de leesbaarheid hoog te houden werden de diersoorten in dit verslag enkel vermeld met de
Nederlandse naam. Een soortenlijst met de Nederlandse, Engelse en Latijnse namen werd achteraan
toegevoegd.
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Reisverslag
Woensdag 5 september 2007 – heenreis
We namen de trein in Harelbeke om 5.18u richting Brussel-Zuid via Gent. In Brussel meldden we ons
aan het loket van Air France en om 7.31u konden we er op de TGV stappen richting Parijs. We vonden
tamelijk goed onze weg in de luchthaven Charles de Gaulle. Op veel plaatsen stonden hostessen klaar
om de toeristen in de goeie richting te helpen. Om 10.20u vertrokken we met een Airbus A330-300 van
Air France. De vlucht verbond Parijs met Delhi zonder tussenstop. We vlogen over Zuid-Duitsland,
Oostenrijk, Hongarije, Roemenië, de Zwarte Zee, Georgië, Armenië, de Kaspische Zee, Afghanistan en
Pakistan (tussen Kaboel en Qandahar gevlogen).
De totale reistijd bedroeg een dikke 8 uur. De ticketprijs bedroeg 635,14 €/persoon (heen en terug, incl.
taks).
Yanne schreef in haar dagboek :

De vliegtuigreis verliep vlot, al begon de dag wel met wat spanning : de trein van Gent naar Brussel had
15 min. vertraging.
De eerste keer in zo’n groot vliegtuig was al een ervaring op zich. Acht uur is lang maar het was
doenbaar. Zeker omdat je naar een film kan kijken, je kan de route volgen, je kan spelletjes spelen, ze
komen eten brengen, …
In de luchthaven verliep alles heel vlot. We wisselden wat euro’s. Daarna gingen we naar het loket voor
een prepaid taxi. Dat zijn taxi’s waar de “Tourist Police” zich mee bezig houdt (Je landt precies op een
andere planeet en je bent dus wel een potentiële prooi voor aftroggelaars. Prepaid taxi’s zijn dan een
goeie optie. Die werken met vastgestelde prijzen). Die taxi was een minibusje. De chauffeurs rijden hier

echt als gekken door de donkere stad. Bij elke vrachtwagen of iets grotere auto staat achteraan
geschilderd “Horn please” en effectief : iedereen toetert er om zijn aanwezigheid te melden. Ze staan
soms met 4 op een tweevaksbaan en nog wringen er zich voertuigen tussen.
We sliepen in Hotel Clark International (5/47 W.E.A. Saraswati Marg /Karol Bagh / New Delhi 110005 /
India – tel. 91-11-42503030 – fax 91-11-25758080 – info@Hotelclarkindia.com). De kamer was er erg
klein, en de airco maakte zodanig veel lawaai dat we het ding moesten afzetten, wat dan een
temperatuur opleverde waarin westerlingen nauwelijks nog kunnen slapen, maar het terrasrestaurant
was wel ok.

Donderdag 6 september 2007 – Bezoek aan Delhi.
Het ontbijt op het dakterras deed deugd. Het werd een soort English breakfast, afgerond met wat
yoghurt met lichtbruine suiker. De stad beneden ons toeterde. Overal waren er Huiskraaien en
Zwarte Wouwen te zien op zoek naar wat de nacht had achtergelaten. Nu en dan vlogen enkele
roepende Halsbandparkieten voorbij.

stadsbezoek
Een vriendelijk heerschap kwam zich aan ons voorstellen tijdens het ontbijt. Hij kende heel goedkope
hotels in India, beweerde hij. En hij kon het vervoer in Delhi regelen. Dat van die hotels konden we nog
een dagje uitstellen, maar we waren wel geïnteresseerd in het vervoer naar het Rode Fort. Van daaruit
zouden we de stad verkennen. De taxirit duurde een uurtje door de drukke stad. We kwamen ogen te
kort : ongelooflijk druk verkeer, riksja’s, driewielertaxi’s (“toektoeks” heten die, bleek later), fietsers met
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gasflessen, lichte moto’s, kleurrijke tempeltjes, helmenverkopers, eetkraampjes, slapende mensen –
zelfs op de vluchtheuvels, de was die hangt te drogen tussen 2 rijvakken, ezels, paarden, een
dromedaris, vuile wilde honden, … en vooral volk, volk, volk.
Aan het Rode Fort stopte de chauffeur, niet zonder ons op het hart te drukken dat hij hier de hele dag
op ons wou wachten. Waarvoor we bedankten.
En toen begon het gapen : vanuit de bus, vanaf de overkant van de straat, van achter de struiken.
Overal werden we begaapt. Of werden we aangemaand souveniers te kopen. Yanne schreef in haar
dagboek : “Of ze vragen gewoon om geld. Het ergste zijn de kindjes die je smekend aankijken”. We
stapten de tuin van het Rode Fort binnen om wat rustiger te zijn. In het gras zaten wat Treurmaina’s
en Rotsduiven te fourageren. Honderden Zwarte Wouwen vlogen hier rond en overal waren er
Halsbandparkieten te zien. Op een afsluiting zagen we onze eerste Aziatische Gestreepte
Grondeekhoorns. We zouden ze overal tijdens onze reis zien. Enkele Indische toeristen wilden graag
met ons op de foto. We waren hier zelf een attractie, hadden we al begrepen.
In onze reisgids stond Chandni Chowk beschreven als een wijk die we eens moesten gezien hebben. We
staken de drukke baan over, op dezelfde wijze zoals Indiërs dat plegen te doen. Met enige
doodsverachting dus. Elke 3 meter zagen we een ander kraam of winkeltje. En overal riepen mensen
ons toe dat we er wat konden kopen. In de wijk waren de winkeltjes wat gegroepeerd : de ijzersmeden,
de timmermannen, de tapijtenverkopers, de juweliers, de fietsenherstellers, … We wandelden er
tamelijk vlug door, want erg veilig voelden we er ons niet. We voelden ons wat achtervolgd.
We zochten dus maar een rustiger plaatsje op en vonden dat onder een boom aan de zijkant van het
Rode Fort. Een Smyrna-ijsvogel kwam er ons gezelschap houden. Rond het fort vlogen er
Huisgierzwaluwen.

gandhipark
Aan de westzijde van de stad bevindt zich een lang smal park met de crematieplaats van Mahatma
Gandhi. We besloten ernaartoe te wandelen in de hoop daar wat meer met rust gelaten te worden. Het
druppelde wat en we zochten wat dekking in de rand van het park, vlakbij een militair kamp. We
vroegen of we er een kijkje mochten nemen. Dat kon en een jonge soldaat kwam vragen waar we
vandaan kwamen en hoe we heetten. What you name ? Where country you from ? Die vragen kregen
we wel honderd keer te horen. In het gras bij het kamp ontdekten we minstens 10 Oevermaina’s en
een paar Eksterspreeuwen. Er vlogen een paar Kleine Zilverreigers over.
We hadden al gauw door dat dit niet de juiste ingang voor het park was. Die was wat verderop en het
was er heerlijk rustig. We waren zo blij eens geen verkopers rond ons te hebben dat we spontaan een
frisdrankje gingen kopen. We aten wat koeken als middagmaal en we konden beginnen aan de
parkwandeling.
In de bomen bij de parking zaten Jungle-Babbelaars en vlak voor ons landde een koppeltje
Palmtortels. Wat verderop was er een uitdrogende waterplas. Er zaten enkele Zwarte Wouwen zich
te wassen. Een paar Indische Ralreigers vlogen op en aan de overkant zaten enkele Kleine en
Middelste Zilverreigers. We genoten van het uitzicht vanop het gazon. Heel erg hoog cirkelden grote
vogels. Wat geconcentreerd turen en we herkenden ze als Zwarte Wouwen met ertussen 5 Indische
Nimmerzatten.
Vanuit een bosje riep een Bruinkopbaardvogel. In een ander bosje speelden een paar Indische
Mangoesten tussen wat groenafval. Overal kwetterden Halsbandparkieten. Minstens 2 Kleine
Goudrugspechten lieten zich er bewonderen.
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Middenin het park was er een grote vijver. De Vlekbekeenden vielen hier het meest op. Er zaten er
een paar tiental. Aan de rand zat een Indische Kievit te roepen en in de lucht zagen we steeds
Zwarte Wouwen. Achter ons in de bomen fourageerden 2 Zwerfeksters. Aziatische
Grondeekhoorns lieten hun scherpe roep horen. Een Indische Aalscholver vloog over. Een
Rotsduif was op de vijver gesukkeld en ploeterde zich lang en moeizaam naar de oever, waar hij door
een diervriendelijke Hindoe uit het water werd gehaald.

Veel gestelde contactvragen
In India stellen mensen altijd en overal vragen aan vreemdelingen. Yanne noteerde enkele voorbeelden.
Om een eerste contact te leggen:
- Where are you from ?
- Your country, sir ? Where country you from ?
- What is your work ?
- What you name ?
Om te weten wat ze je kunnen wijsmaken
- It’s the first time in India ?
- Where you go ?
- What you go ?
Om wat aan jou te verdienen
- You want a picture ?
- Want a riksha ?
- You have rupees ?
En de kinderen vroegen meestal
- Sculpen ? (balpen)
- Chocolate ?

Aan de zuidkant van het park bezochten we de plaats waar Mahatma Gandhi werd gecremeerd.
Iedereen moet er zijn schoenen uitdoen. De politieman stond er evenzeer blootvoets bij. We zagen er
onze eerste Huismussen van de reis. Achter het monument stonden er bomen met ernaast een
plakkaatje waarop vermeld stond wie ze er ooit plantte. Diverse wereldleiders, zo bleek, vooral
Amerikaanse, Europese en Afrikaanse staatshoofden. Die van Bill Clinton was verwelkt. In een hoge
oude boom herkenden we een Struikrietzanger. Het zou niet onze laatste worden. We ontdekten er
verschillende Roodbuikbuulbuuls.
In de late namiddag zagen we op de top van een boom een Geelpootpapegaaiduif. Een kleine maar
kleurrijke Kopersmid Baardvogel begon ruid te lopen in een hoge boom (balts met opgerichte
staart). Bij het verlaten van het park vloog nog een Geelpootpapegaaiduif over.

stadsbezoek
We riepen een riksha. De schaars geklede magere mens vroeg amper 1 Rp. Hij reed ons door het
ongeoorloofd drukke verkeer. In de riksha vielen we niet te veel op en konden we genieten van alles
wat we zagen, ondermeer 2 olifanten waarop mensen lagen te slapen. Na een 20-tal minuten zette hij
ons af in de mensenmassa nabij de grootste Indische moskee : Jami Masjid. Omdat hij zo zijn best had
gedaan, gaven we hem 10 Rp. Hij wist precies niet goed wat met het briefje aangevangen.
Na het betalen van een ingangsticket, stapten we de hoge trappen van de moskee op. Yanne werd aan
de poort tegengehouden wegens te onkuis gekleed (een gewone t-shirt). Ze moest een mantel huren
en we moesten 200 Rp betalen om ons fototoestel te mogen meenemen. We werden weer van alle
kanten aangegaapt. Aan één zijde was het plein open en hadden we een mooi zicht over een deel van
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Delhi. We wisten niet waar eerst gekeken omdat er zoveel te zien was, maar plots bemerkten we dat
tientallen ogen op ons gericht waren en wilden we weer wat verder. Op het binnenplein werden de
Rotsduiven gevoederd. Honderden kwamen hier hun graantje meepikken. Hele horden
Huisgierzwaluwen vlogen gierend rond de torens (o.a. balts).
Ondertussen was de avond gevallen en verlieten we het monument op zoek naar een winkel waar we
een sjaal konden kopen. We liepen door steegjes en straatjes, soms niet meer dan 2 meter breed. Elke
hoek had zijn eigen specialiteit : juwelen, speelgoed, kleren, fietsen, … We kochten er een mooie sjaal
nadat we wat afdongen en gingen op zoek naar een toektoek. Op de drukste straat zagen we onze
eerste Heilige Koe wandelen. Het werd ook de enige in Delhi.
Na wat discussie konden we met een toektoek mee voor 80 Rp. Hij zette ons na een helse rit door het
nachtelijke Delhi af voor ons hotel. Eindelijk rust, zo dachten we. Maar dat was buiten de waard
gerekend : het vriendelijk heerschap van deze morgen stond ons op te wachten. We moesten en we
zouden meegaan om het verdere verloop van onze reis te bespreken.
Om ervan af te zijn, trokken we maar mee naar
zijn bureau, proper gevoerd in een witte Tata. De
eigenaar was enorm vriendelijk en behulpzaam.
We bespraken onze reisplannen en hij zou een
voorstel doen. Hij berekende het verblijf in een
hotel in Agra en Jaipur en alle vervoer. De som
bleek zowat 3 maal hoger te liggen dan ik had
voorzien. Toen ik cordaat de plaat ging poetsen,
waren dan plots toch normale prijzen mogelijk, al
bij al toch minder dan wat we zouden moeten
betalen via een Belgisch reisbureau. Morgen zou
hij voor een taxi zorgen, maar voor de rest
zouden we zelf wel instaan voor het vervoer. Dat
gaf ons tenminste het gevoel dat we vrij waren te
reizen waar en wanneer we het zelf wilden.
Het heerschap voerde ons opnieuw naar het hotel.
En daar konden we genieten van een heerlijke
douche en avondmaal. We hadden niet veel noten
meer op onze zang toen ons bord uit was. Ons
bed bleek de enige optie.
Yanne schreef nog in haar dagboek : “Na vandaag
weet ik hoe het voelt om een ‘opvallende’
buitenlander te zijn in een land. En ik ben blij dat
ik van de drukte kan vluchten in een rustig hotel”.



zicht vanuit de Jami Masjid-moskee op de
mensenmassa, het Rode Fort en het Gandhipark

India reisverslag 2007

6

Vrijdag 7 september 2007 – Bezoek aan park Delhi en treinreis naar Agra.
Tijdens het ontbijt zagen we op de daken in de omgeving een soort Zwarte Roodstaartjes maar zonder
rode staart. Het bleken Bruine Rots-spekvreters te zijn. Minstens 5. De Huiskraaien en Zwarte
Wouwen waren weer op het appel. Hoog vlogen een 10-tal Indische Aalscholvers over.

central ridge reserved forestpark
Een jongeman wachtte ons op voor het hotel. Hij voerde ons naar de grote tempel Lakshmi Narayan
Birla Mandir waar we schoenloos een uitgebreid bezoek brachten, en naar het park “Central Ridge
reserved forest”, het grootste park in Delhi. We vroegen hem om op de auto en onze valiezen te passen
terwijl we een paar uur in het park wilden wandelen. Hij ging echter liever met ons mee. Opnieuw
moesten we ons boos maken voor hij begreep wat we wilden.
Het park was erg mooi met een centraal goed onderhouden gedeelte en een wild deel. De meeste
dieren zagen we in de overgangszone van beide delen. We hoorden er een paar keer een wilde Pauw
roepen. In de bomen zaten verschillende Bruinkopbaardvogels. We zagen een paar wijfjes van de
Indische Koül en we hadden nogal wat moeite om een Kleine Rupsklauwier te determineren. Het
stikte hier weer van de Halsbandparkieten en de Treurmaina’s. Er zaten ook weer nogal wat
Jungle-Babbelaars in druk communicerende familiegroepjes. Op het gazon zagen we Rotsduiven,
Palmtortels en Turkse Tortels. Bij een kraantje zat een Koereiger in broedkleed. Een koppel
Pagodespreeuwen had een nest jongen in een boomholte.
Op een paar plaatsen liepen Rhesusapen over het gazon. Aan de wilde kant zagen we weer Indische
Mangoesten. Heel ver in het park hadden enkele knuffelende koppeltjes zich geïnstalleerd, ver genoeg
van de andere gapende Indiërs.

humayun’s tombe
Na een hele discussie met onze
chauffeur, omdat hij ons per se wilde
afzetten aan een winkelcomplex
(waar hij wellicht een percentje kon
verwachten), voerde hij ons naar de
omgeving van het Parlement. Het
werd een sightseeing vanuit de
wagen. Tegen zijn gedacht zette hij
ons tenslotte af bij de Humayun’s
Tombe, een immens grafmonument
van een Mogol-keizer met
bijgebouwen. Hier zou hij ons over
een paar uur weer ophalen.

 Humayun’s Tombe, omgeven door een groene oase.
Het onthaal in het park was weer van je dat : tientallen studenten begonnen naar ons te roepen en we
zochten beschutting achter een struik om er wat te picknicken. Al na 2 minuten kwamen groepjes
studenten “toevallig” voorbij terwijl ze ons steeds opvallender begaapten. Ongevraagd kwamen een
paar politiemannen ons een hand schudden met de overbodige melding dat we hier absoluut veilig
waren. We overtuigden hen ervan ons nog vijf minuten met rust te laten, zodat we onze maaltijd
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konden nuttigen. Vanop een paar tiental meter stonden ze ons te bekijken terwijl de nieuwsgierigen
bleven voorbijwandelen. Zuchtend besloten we het monument binnen te gaan.
We keken onze ogen uit op de goed bewaarde graftombe. Een zwerfhond deed een tukje in haar
schaduw. Het gazon werd besproeid, tot jolijt van de honderden Rotsduiven, de Zwarte Wouwen,
een 3-tal Indische Ralreigers en minstens evenveel Hoppen. Op sommige plaatsen bloeiden ranke
gele krokussen in het gazon.
In de tombe konden we de roep horen van vleermuizen. Het rook er overal naar hun urine. Een
mannetje Shikra landde in een grote nis om te zien of er geen vleermuis te vangen viel.

treinreis
Onze taximan stond ons ongeduldig op te wachten. Hij probeerde ons nog een winkel aan te praten,
maar besefte vlug dat het tevergeefs was. In het station werden we overvallen door mensen die onze
valiezen wilden dragen. Weer moesten we resoluut duidelijk maken wat we wilden. Een vriendelijke
politieman legde ons uit hoe het station in elkaar zit en enkele minuten later genoten we van een
frisdrank en een stuk chocolade in het stationsbuffet.
Na een bezoek aan een megavuil toilet, konden we onze trein opzoeken. Grappig was de lijst met de
reservaties die aan het portier van de trein hing. Onze naam, maanden geleden vanuit Kortrijk
doorgeseind naar de Indiase Spoorwegen, preikte netjes op het blad. Alle schijnbare chaos ten spijt.
Via World of Travel (Kortrijk) betaalden we ca. 30 €/p voor de treinrit.
We kregen twee zetels aangewezen, die als slaapkajuit konden worden ingericht als we dat wilden.
Vervelend waren wel de tamelijk matte ruiten, zodat we niet erg veel zagen buiten. Aan elk station waar
we stopten, liepen mensen of koeien op de rails. Yanne zag het lijkje van een kindje liggen. Rond
18.30u, terwijl we een landbouwstreek passeerden, ging de zon traag onder. En na een rit van een 3-tal
uren kwamen we aan in een donker geworden Agra.
We moesten letterlijk over de mensen heen stappen toen we het station wilden verlaten. We kochten
een ticket van een Prepaid Taxi (vaste prijzen) en 5 minuten later werden we naar het Howard Park
Plazahotel gevoerd. In vergelijking met Delhi leek het verkeer alvast een stukje rustiger, maar naar
Belgische maatstaven was het in elk geval nog steeds één toeterende chaos.
We werden afgezet aan het chique hotel. De rust van de propere kamer en het warme bad deden ons
deugd. We kregen weer zin om op straat te gaan zoeken naar een restaurant. Op amper 300 m van het
hotel vonden we, na minstens 5 keer aangesproken te zijn, een heuse Pizzahut. Geen slecht idee om
hier eens europees te eten, vonden we. De pizza’s waren lekker, ook de vegetarische voor Yanne.
Telkens een persoon het pand verliet die tevreden was over zijn verblijf, mocht hij de bel luiden.
Iedereen deed het, wij inclusief. Iemand die ons aanklampte voor we hier binnengingen, volgde ons nu
opnieuw tot aan het hotel, terwijl hij het had over een helicopter. Later bleek dat dit een bijnaam was
voor een toektoek (motorriksha). De mens wou een toektoekrit organiseren voor 300 m. De tijd nodig
om de prijs af te spreken zou langer geweest zijn dan de wandeltocht zelf.

Zaterdag 8 september 2007 – Bezoek aan Agra’s Taj Mahal en Fort.
taj mahal
Vandaag zou de culturele hoofddag worden van onze reis : een bezoek aan de Taj Mahal, wellicht een
cliché, maar we wilden het niet missen. Door het hotelraam zagen we weer veel Halsbandparkieten
en Zwarte Wouwen. Een Smyrna IJsvogel kwam op een telefoondraad zitten.

India reisverslag 2007

8

Na een lekker ontbijt en de verhuis naar een ietwat goedkoper maar toch proper hotel wat verderop in
de straat (Hotel Amar / Fatehabad Road / Agra-282 001 – tel. 2331885-89 – fax 91-0562-2330299 –
hotelamar@airtelbroadband.in – www.hotelamar.com ), lieten we ons in een toektoek vervoeren
richting Taj Mahal. De chauffeur zette ons af in een drukke buurt vol kraampjes. We daalden een straat
af naar de loketten. Op een muurtje zaten wat Rhesusapen. We konden onze bagage kwijt in een
betaalvestiaire, terwijl we werden omstuwd door mensen die ons wilden gidsen. Voor de toeristen was
er een apart loket. De tickets kostten 750 roepies, zowat het tienvoud van wat de Indiërs er zelf voor
betaalden. Als troostprijs kregen we elk een flesje water mee.



wijfje Rhesusaap
in de buurt van de Taj Mahal

Yanne schreef in haar dagboek:

“De Taj Mahal is echt
fantastisch. Het inlegwerk is
schitterend ! Het is de titel van
“wereldwonder” zeker waard !”
We waren enthousiast over
zoveel schoonheid die zo goed
werd bewaard. Na de obligate
kiekjes voor het gebouw,
ondermeer op het bankje waar
Premier Dehaene zich ooit
vereeuwigde, bezochten we de
Taj zelf. We moesten er onze
schoenen afgeven. Ik vrees dan
altijd dat we ze niet meer zullen
terugzien. Op het oververhitte
plein was het niet makkelijk
lopen op onze tere westerse
voeten. De koele Taj maakte
indruk binnenin. Een oude man
zei dat hij de officiële
bewaarder is van de Taj, liet
ons enkele mooie details zien,
demonstreerde de echo en
vroeg dan geld. Dus toch een
ordinaire gids, dachten we bij
onszelf.
We wandelden naar de
achterkant van het gebouw en
zagen dat de Taj gebouwd is
langs de Yamuna-rivier. Waauw, stamelden we. Van hieruit om je ogen te kort. We zagen in de rivier
hier en daar mensen die baadden of hun gevoeg deden in het water, in de verte het Agrafort, een
overvarend bootje met twee luid zingende Indiërs, een kudde buffels die traag overzwom en overal
vogels : op de draad aan de voet van de Taj tientallen Kleine Groene Bijeneters, een Smyrna
IJsvogel en een paar Zwarte Drongo’s (die bleken te broeden in een lantaarn), langs het water meer
dan 10 Steltkluten, 8 Groenpootruiters, een Witgat en een Oeverloper, Kleine Zilverreigers,
een Grote Zilverreiger, enkele Koereigers, een Blauwe Reiger, een 3-tal Bisschopooievaars en
in de verte een Bonte IJsvogel, in het water een m. Knobbeleend met die bizar gevormde bek, op
de zandeilanden enkele Indische Kieviten, Indische Aalscholvers en minstens 10 Indische
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Nimmerzatten, in de lucht honderden Zwarte Wouwen en tientallen Aasgieren. Een fantastisch
zicht dus. Ik had het gevoel dat we naar een tv-documentaire stonden te kijken.
We genoten wel een uur van het uitzicht in de schaduw van één van de hoektorens. Na een fotosessie
met enkele Indische toeristen (voor die mensen zijn wij een echte attractie), bezochten we nog de
moskee op het Tajterrein en het gebouw aan de overkant waar enkele steenkappers restauratiewerken
aan het uitvoeren waren op rode steen. Ze gebruikten beiteltjes die zo fijn waren als een potlood. Een
Indische Slangenhalsvogel vloog over de Yamuna. In de tuin van de Taj zat een
Bruinkopbaardvogel te roepen.

agrafort
Stilaan kregen we honger en we verlieten de Taj om nog wat rond te wandelen in het labyrint van
straatjes. Hier zag je overal armoede. Kinderen liepen ons enthousiast tegemoet en wilden ons de weg
naar de Taj tonen voor wat geld. Ze leren de stiel al vroeg hier. Na korte tijd liepen we er verloren en
keerden we op onze passen terug. We vonden een restaurantje met een terras waar we uitzicht hadden
op de drukke smalle straat. We bestelden ons een pikant kippensoepje. Op een paar meter van ons
raasden de toektoeks en brommers voorbij. Nu en dan passeerde er een zelf ineengetimmerd voertuig
dat een vrachtwagen moest voorstellen. Och ja, in India is een auto eigenlijk niks anders dan een goede
toeter, waarrond wat dinges worden gehangen zodat het geheel (soms) ook vooruit gaat. Op de
telefoondraden verzamelden zich enkele Oevermaina’s. Een meute honden begon te vechten tussen
het verkeer. Niemand die er acht op sloeg. Het was snikheet geworden.
Na het eten wandelden we opnieuw naar onze toektoek van deze morgen. Onze chauffeur was
verdwenen en we spraken dan maar iemand anders aan. We werden gevoerd naar het Agrafort. Het
plein voor het monument was erg druk. Er stonden tientallen toektoeks, paardenkarren en riksha’s te
wachten op toeristen. We stapten nog maar net uit of we werden alweer geroepen om opnieuw in een
andere toektoek te stappen. Voor het monument werden we overrompeld door kandidaat-gidsen.
Sommigen moet je meer dan 10 keer “neen” zeggen vooraleer ze begrijpen wat je bedoelt. En dan nog
blijven ze je achterna lopen. We betaalden weer 250 Rp ingang per persoon (de Indiërs zelf 20 Rp/p)
en wandelden het monument binnen. Het bestond uit tal van kleine gebouwtjes en zaaltjes. Overal hing
de geur van vleermuizen. Op sommige donkere plaatsen kon je ze horen en zelfs zien. We genoten van
de monumenten in rode steen en witte marmer. In de verte kon je de Taj Mahal zien aan de voet van
de stad. Voor ons lag een drukke straat waar overladen vrachtwagens, volle bussen, lawaaierige
fietsers, ronkende toektoeks elkaar toeterend voorbijstaken.
We deden een dutje op een fris gazon waar het wat rustiger was. We aten er het gekookt ei, dat we
vanmorgen in het hotel op zak hadden gestoken. Een paar Indische Koüls vloog luid roepend over.
Ook de grondeekhoorns begonnen te roepen, meer en meer Halsbandparkieten landden in een boom
en tientallen Rhesusapen naderden het plein via stroomkabels die over de hoge muren hingen. De dag
was al ver gevorderd. De toeristen verlieten stilaan het pand.
Wij besloten nog wat in het gras te toeven net buiten de fortmuren, tussen de Treurmaina’s. We
moesten er niet al te veel jongemannen van ons (lees : van Yanne) afslaan, zagen enkele Indische
Ralreigers opvliegen uit de modder van de fortwal en we zetten ons achter een struik om wat te lezen
over de mooie dingen die we vandaag zagen. Ondertussen bleven de Halsbandparkieten aankomen,
met tientallen tegelijk. Wellicht een paar duizend in totaal. De zon naderde de horizon en de slaaptrek
was nu volop bezig. We noteerden nog honderden Huisgierzwaluwen die blijkbaar ook het fort
uitgekozen hadden als slaapplaats, weer tientallen Zwarte Wouwen en Aasgieren, 2 Shikra’s, 3
Kwakken, 3 Heilige Ibissen en honderden Huiskraaien.
We passeerden een Indiër die zich douchte onder een tuinslang, toen we het park wilden verlaten. Onze
chauffeur kwam ons ongeduldig tegemoet. Hij wou ons wel naar ons hotel voeren, maar we moesten
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toch eerst een winkel bezoeken. Om van het gezanik af te zijn, stemden we toe. We werden afgezet in
een pand vol toeristische snuisterijen, waar acht bedienden naar hun beide potentiële klanten staarden.
We werden er rondgeleid via de halssnoeren, naar de tapijten en de opplooibare meubels (“ze kunnen
in het bagagekastje van het vliegtuig”), over de percussie-instrumenten en de beeldjes om te eindigen
bij de theetjes. Die waren het goedkoopst, maar toch nog steeds 10 maal duurder als bij ons in de
Wereldwinkel. Hier hadden we echt geen zin in en we verlieten de teleurgestelde middenstanders.
De toektoek zette ons netjes af bij het hotel. We moesten de chauffeur beloven dat we straks weer naar
buiten zouden komen, want hij wist een prima restaurantje. We douchten en rustten wat. Yanne keek
nog wat naar Fashion TV en ik bestelde een heerlijk frisse Kingfisher-beer. We kregen honger en gingen
onze chauffeur opzoeken. Overal waren mensen op straat in het donker aan het koken. De elektriciteit
was blijkbaar uitgevallen. Het licht van de vuurtjes, de brommers en de toektoeks werd ijler door het
stof. Het getoeter nam af. De straat baadde in een mysterieuze sfeer. We werden afgezet aan een klein
eethuis. Er zaten nogal wat toeristen. De kaart bleek eenvoudig en betaalbaar. Ze hadden frisse
Kingfisher. Eénmaal viel de generator even uit. Een goochelaar animeerde ons tijdens het echt lekkere
eten. Jammer voor de mens, maar Yanne doorzag zijn truuks. Een reden om geld te vragen, had ie dus
niet.
Yanne schreef in haar dagboek : “India is erg aangrijpend. Vandaag hebben we een enorm verschil
gezien tussen de arme bevolking en de rijkdom van de monumenten. Ik schaam me heel veel, vooral
om door de arme buurten te wandelen. Je voelt gewoon dat alle ogen op jou gericht zijn. En iedereen
wil je vanalles aanbieden. De tientallen kraampjes zijn wel verleidelijk, maar je slaat ze over omdat de
mensen zo aandringen.”

Zondag 9 september 2007 – Bezoek aan Agra deel II.
achterkant taj mahal
Deze ochtend stonden we erg vroeg op, want we wilden de Taj gaan bekijken van de andere kant van
de rivier. We moesten het keukenpersoneel wakker roepen, of onze inspanning was tevergeefs. Na het
haastig ontbijt, stapten we de
straat op, waar onze
toektoekchauffeur ons slapend in
zijn voertuig opwachtte. Enkele
ogenblikken later zigzagden we
weer toeterend door de drukke
straten. De ochtend was nog fris,
de Indiërs waren al druk in de
weer.



de brug over de Yamuna met
daarachter de tuin van Ras-Bath

Na een tankbeurt, kwamen we
aan een heel ander deel van de
stad. Het was er arm en we
wrongen ons door kleine
straatjes, tot we op een rechtere
weg kwamen die de aanloop
bleek te zijn naar de brug over
de Yamuna. Een onvoorstelbare belevenis. De kilometerlange brug was tot op de graat versleten. Hier
en daar zag je gewoon het water door het wegdek. Je kon er nipt met 2 voertuigen tegelijk passeren,
wat de mensen er niet van weerhield om druk toeterend proberen in te halen. Een paar voertuigen
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stonden in panne midden de brug. Grote bussen, vrachtwagens, lastdieren en zwaar beladen fietsers en
voetgangers vervolledigden de chaos.
Na een tijd reden we de brug af en draaiden we een buitenwijk in. Enkele zelfgemaakte toestellen
verraadden dat er kermis was in de straat. Tal van mensen waren nog aan ’t slapen op bedden langs de
straat, of stonden er hun tanden te poetsen. Na een tijdje stopten we aan een tuin die ooit tot de
koning hoorde die de Taj liet bouwen. We verlieten onze toektoek en wandelden naar de rivier. Een
Malcolm-Babbelaar fourageerde langs het pad.
Op het rivierstrand speelden enkele Indiërs cricket. We genoten van het schitterende uitzicht op de Taj
Mahal. Een kudde waterbuffels zwom traag over. Hier en daar baadde een Indiër. We hoorden gezang
en gegong vanuit een lijkenverbrandplaats aan de overkant van het water. Dit beeld van de Taj met de
grote Yamuna rivier is het beeld dat wellicht het meest India typeert en ons ook het best is bijgebleven.
We besloten wat langs de rivier te wandelen en te genieten van de vogels, aangetrokken door het water
en de tuintjes en akkertjes. In die tuintjes zagen we een groep van een 20-tal Kleine Groene
Bijeneters en er zaten een Roodbuikbuulbuul, een paar Indische Koüls en wat Huismussen.
Over het water scheerde een Rivierstern. Op de zandeilanden in het water zagen we niet alleen
Indische Kieviten, maar ook enkele koppels Indische Sporenkieviten. Langs het water zaten weer
Groenpootruiters, Steltkluten, Witgatjes, Oeverlopers, Indische Dwergaalscholvers en
minstens 10 Indische Nimmerzatten. Kleine, Middelste en Grote Zilverreiger, Koereiger en
Indische Ralreiger waren alle van de partij.
Op de oevers werd millet geteeld. We praatten wat met een landbouwer die roepend uit een hutje
kwam aangelopen en we maakten kennis met enkele kleine kinderen. Kleuterjuf Yanne was in haar
element toen ze de dorpskinderen een koekje kon aanbieden en wat uitleg kon geven over de Indische
avifauna. Ondertussen keek ik naar een Bisschopooievaar die gebruik maakte van de eerste thermiek
en een Smyrna-ijsvogel die dichtbij in een boom landde. Inmiddels vlogen weer overal Zwarte
Wouwen en hier en daar een Aasgier.
We wandelden terug langs de tuintjes en herkenden er een paar Roodborsttapuiten en een
Woestijntapuit. Enkele Eksterspreeuwen zaten op de draden. Een luid roepende koekoekachtige in
een grote boom bij een boerderijtje bleek een Indische Sperwerkoekoek te zijn. Er vloog een
Roodkruinzwaluw over, een soort die we vorig jaar in Kenya al hadden leren kennen. Overal koerden
Palmtortels en Turkse Tortels.
Toen de zon serieus begon te prikken, besloten we naar de toektoek terug te keren, want daar hadden
we een paar kraampjes gezien. We kochten er ons een frisse 7up. Een jonge Indiër kwam zich in het
Frans voorstellen. De mens had blijkbaar een tijdje in Parijs gestudeerd.

ras-bath
We kochten voor onze chauffeur ook nog een drankje en lieten ons daarna voeren naar de tuinen van
Ras-Bath, net aan de voet van de grote Yamunabrug. Aan de ingang werden we aangestaard door
tientallen mensen die kennelijk in geen maanden een blanke hadden gezien. In de betalende tuin was
het een stuk rustiger. Op een grasplein vluchtten 2 Grijze Frankolijnen. We stapten weer naar de
rivier, waar we een rustig plaatsje in de schaduw van een gebouwtje zochten. Kortbij vlogen een paar
Riviersternen. Enkele mannen waren met een draad aan het vissen terwijl een dood varken
voorbijdreef. Wat verderop zaten mannen in het water te schijten. Vele honderden buffels zwommen in
de rivier. Ver stroomopwaarts zag de oever wit van de reigers.
Na een tijdje waren een tiental nieuwsgierige jongelingen bij ons komen zitten. Ze staarden er ons weg
en we deden een toer in de tuin. In een ander gebouwtje vonden we een paar nesten gele wespen. In
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de hoge bomen in een hoek zaten er een paar Dikbekkraaien en een 10-tal Malcolm-Babbelaars.
Een Shikra was er aan het jagen. De grondeekhoorns sloegen alarm. We aten er een banaan en
besloten nog wat verder te trekken.

stadsavonturen
De toektoek voerde ons een eindje weg van de brug, want we wilden die grote groep reigers langs de
Yamuna wel eens van dichterbij bekijken. Na een half uur rijden, bleek dat we nergens dicht bij de rivier
konden komen en stelden we voor terug te keren. Overal waren hier transportfirma’s met opgetutte en
fel gekleurde grote vrachtwagens. Het werd een ritje sightseeing. We kwamen weer ogen tekort.
De chauffeur werd een beetje ongeduldig omdat we niet precies wisten waar we naartoe wilden en hij
reed dan maar de brug weer op. Fier wees hij ons op een waterzuiveringsinstallatie. Er stond geen
druppel water in en het bouwwerk lag er vervallen bij. Aan de andere kant van de rivier vroegen we
hem te stoppen langs het water, zodat we daar nog wat konden wandelen. Een barbier zat er een klant
te scheren. Ik vond het wel een goed idee om ook es mijn baard te trimmen en Yanne vond het erg
passend voor haar fotoreportage. De Indische klant vloog stante pede van de stoel en ik moest dadelijk
zijn plaats innemen. De kapper had een hand met 6 vingers en bezorgde me na het scheren nog een
extra intense hoofdmassage.
Ik betaalde 10 Rp, deed er niks vanaf, want de mens had goed zijn best gedaan en we begonnen onze
wandeling. Hier konden we echter niet bij de rivier wegens de doornplanten en we stapten onder de
brug door. Een lading huisvuil landde vanop de brug ei zo na op ons hoofd, half in het water, half op de
oever. Voor ons zaten een 6-tal Indiërs vrolijk en al te zichtbaar hun gevoeg te doen in het rivierwater.
Een beetje gegeneerd in hun plaats, wilden we terugkeren naar de toektoek, maar daar bleek onze
chauffeur aan ’t vechten met een omstaander. Achteraf hoorden we dat die omstaander had gezegd dat
hij ook wel zoveel wou verdienen aan westerlingen, waarop onze chauffeur had gezegd dat ie er maar
moest voor werken. Het ene woord bracht het andere mee en tenslotte besloten ze op elkaars gezicht
te slaan. Gênant voor ons was het in elk geval. We kozen ervoor de schijters te passeren en wat naar
de reigers te gaan kijken die op de rivieroever op afval fourageerden.
Na korte tijd hadden we dit onwelvoeglijk deel van India wel gezien en besloten we toch terug te keren
naar ons voertuig. De chauffeur bleek klaar met zijn partijtje slaag en zijn haar was bovendien netjes
gekapt. Hij voerde ons naar het Agrafort waar we nog wat in de tuin wilden rusten. Yanne maakte er
kennis met een picknickende familie en mocht de baby even vasthouden. Ik hield ondertussen de apen
en jongelingen op een afstand. We lazen wat over de geschiedenis en de monumenten van het Indisch
deel dat we bezochten.
In de wal rond het fort zwom een w. Knobbeleend. Er vlogen 2 Roodkruinzwaluwen en een Hop
rond en er zaten wat Zwarte Drongo’s op het hek rond het domein.

taj mahal ‘s avonds
In de late namiddag zochten we de toektoek opnieuw op. De driver voerde ons naar de Taj Mahal waar
we de rivier wilden overvaren in een sloep. Het had de dag ervoor serieus geregend in Delhi en dit
vertaalde zich inmiddels in een sterk gestegen waterstand. De eilandjes stonden vrijwel alle onder
water. We betaalden de bootsman en begonnen aan de oversteek. Yanne kon heerlijke kiekjes maken
van de Taj met zijn spiegelbeeld. Jammer dat de zon achter wolken zat. Aan de overkant maakten we
kennis met twee Nederlanders, uitgerust met duur fotomateriaal. Ze bleken het land per trein te
bezoeken voor een reportage in het chique Nederlands blad Residence (www.residence.nl). Het artikel
verscheen in de Residence van januari 2008 onder de titel “Stoomcursus India; per luxe privétrein van
Bombay naar Calcutta”.
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Ondertussen was de avond gevallen. Meer dan 300 Treurmaina’s kwamen slapen in de koningstuinen.
Een Pauw zat er luid te roepen. Het gezang bij de lijkenverbrandplaats bleef doorgaan. Het vuur werd
klaar tegen de donker wordende achtergrond.
Bij de terugvaart zagen we een Indische Bonte Kwikstaart, achtervolgd door een Dikbekkraai. Op
één van de resterende
eilandjes zaten een 20tal Witgatjes en een
paar Indische
Sporenkieviten. Op de
oever bezochten we nog
het tempeltje, waar we
ons de verschillende
goden lieten uitleggen.
Shiva en Lakshmi
wuifden ons toe vanuit
hun met kaarsen
verlichte hoek. We
mochten een klokje
luiden om de goden
gunstig te stemmen. En
we mochten er een fooi
achterlaten.
Na een verfrissing in
onze hotelkamer gingen
we weer eten in het
restaurant van
gisterenavond. Deze keer kon ik zelf de truuk van de goochelaar doorgronden. De mens moet blij
geweest zijn dat we ’s anderendaags de stad zouden verlaten.

“Een dag met veel verschillende sociale en culturele contacten”, schreef Yanne ’s avonds in haar
dagboek. “’k Moet er even van bekomen”.

Maandag 10 september 2007 – transit naar Bharatpur via Fatehpur Sikri.
fatehpur sikri
Onze toektoekdriver had voor een taxi gezorgd (van zijn “neef”, ’t zal wel). Bij het betalen had hij het
nog over zijn kinderen die moesten school lopen, en zo, zodat we het afgesproken bedrag wat naar
boven konden afronden. Och ja, je kunt het hen niet kwalijk nemen.
Het was erg druk in Agra. De taxichauffeur was nerveus en reed enkele potten kapot die langs de weg
te koop stonden uitgestald. Het gevolg was een stevige scheldpartij en onze driver mocht een
vergoeding betalen. Na drie kwartier maneuvreren door de smalle straatjes, raakten we eindelijk op een
rechte weg : de baan naar Fatehpur Sikri, de verlaten hoofdstad van het Mogolrijk. Onderweg kochten
we wat bananen. Meteen werden we weer aangeklampt, nu door een halssnoerverkoper. Het aantal
Zwarte Wouwen verminderde naarmate we Agra verder achter ons lieten. Onderweg zagen we nog
een jagende Shikra. En in een dorpje zat een grote kolonie Koereigers, Indische Aalscholvers en
Indische Dwergaalscholvers. Regelmatig zagen we Indische Ralreigers.
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Na een tijd kwamen we aan op de beschaduwde parking aan de voet van de FatehpurSikri-heuvel. Een
bus stond ons op te wachten en met een vloot toeristen werden we afgezet aan de ingangspoort van
het monument. Het was er bloedheet. Nadat we een vijftal gidsen afwezen, konden we onze
ontdekkingstocht beginnen door de verlaten roodstenen gebouwtjes. Op een hoek riep iemand ons toe
dat hij in een diep waterreservoir zou duiken en dat we dan foto’s moesten nemen. We wisten wel
beter: dit zou weer eindigen in een discussie over geld. We pasten en gingen een kijkje nemen in het
groen rond de gebouwen. Een Langstaartsnijdervogel zat er te zingen. Het stikte er van de
Halsbandparkieten. Er zaten wat Dikbekkraaien.
In een gebouwtje dat ooit als keuken zou gediend hebben, hingen een paar zachte nestjes van
Huisgierzwaluwen. De dingen bleken gemaakt van veertjes.
Via enkele halssnoerverkopers (zucht …) raakten we aan de grote moskee. Nu en dan zag je een
geërgerde toerist het pand verlaten met enkele souvenirverkopers er achteraan. We vonden het best
grappig dat anderen dit ook overkwam. Aan de poort deden we onze schoenen uit en werden we weer
omringd door gidsen. Eén van die mannen was zo hardnekkig dat hij op het randje agressief werd. We
liepen zoveel mogelijk in de schaduw, want de vloer was door de hitte vrijwel onbetreedbaar op blote
voeten. In een gebedsruimte kregen we deskundige uitleg van een mens die zich voorstelde als een
official die geen gids was. Dit “officieel” contact eindigde aan een kraam waar Yanne al haar
overtuigingskracht moest gebruiken om weer verder te mogen wandelen. Voor ons was het nu genoeg
geweest en we verlieten de heilige plaats.
We genoten nog wat van een paar
bijgebouwtjes en besloten te voet de
berg af te stappen, om eindelijk even
gerust gelaten te worden. Na
nauwelijks 50 m stappen, kwam echter
al iemand naar ons toe gelopen die
begon uitleg te geven over wat we
hadden gezien. We poogden uit te
leggen dat we dat al wisten, maar hij
bleef meestappen tot beneden, steeds
meer aandacht vragend en op de duur
zelfs uitleg gevend over de kleur van
de struiken, wat tenslotte eindigde in
de vraag naar geld.
Uiteindelijk kochten we ons nog een
drankje aan een kraam en konden we
opnieuw vertrekken met de taxi.

 Yanne in een eeuwenoud goed bewaard gebleven interieur in Fatehpur Sikri
bharatpur
In de namiddag arriveerden we in Bharatpur, een provinciestadje. We werden er afgezet aan Hotel Sun
Bird dat ons was aangeraden door Vlaamse vogelkijkers. Twee Sikh-riksharijders maanden ons aan
onmiddellijk weer met hen te vertrekken. We kregen van Rano, de hoteleigenaar, een frisse kamer
toegewezen, met basiscomfort, maar goed genoeg voor ons. We hadden een proper toilet en douche,
twee goeie bedden en een tv. En het kostte niet veel : 500 Rp/nacht.persoon, inclusief ontbijt.
(Hotel Sun Bird / Bird Sanctuary Road / Bharatpur -32100 (Raj.))
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Na een siësta, wandelden we even naar de ingangpoort van het Keoladeo-reservaat, daar vlakbij. We
maakten er kennis met Baney Singh (Village – Jatoli Ghana / Post – Barso / Bharatpur – 321 001 (Raj.)/
India – tel. 0091-9414344149 – baneyguideknp@yahoo.co.in ), die wellicht een goede natuurgids is en
heel wat groepen begeleidt, maar we hadden afgesproken met Harish Sharma, die ons na een tijdje
kwam vervoegen (mail.harishsharmaknp@yahoo.co.in of 0091-9828411974 (residence : Jatoli Ghana /
Bharatpur (Raj) / India)). We bespraken met Harish onze plannen voor de komende dagen. Vanuit de
bomen van het park hoorden we veelbelovende geluiden : 2 Bruinkopbaardvogels zaten er luid te
roepen. Ondertussen begon het al te schemeren en we wandelden terug naar ons hotel, waar het
avondmaal op ons wachtte. In een dode boom langs de drukke straat zat een wijfje Pauw te slapen.

Dinsdag 11 september 2007 – Keoladeopark
met andere belgen op toer
Vanochtend hadden we geen gids besteld, maar aan de fietsverhuur sloegen we een praatje met twee
sympathieke Brasschatenaars die in Leuven studeerden, Jeroen en Daan, die er wel één hadden en we
werden uitgenodigd met hen mee te gaan. We betaalden 200 Rp/persoon voor het inkomticket in het
reservaat.
Het was een openbaring te fietsen tijdens de frisse ochtenduren door het prachtige reservaat. In en
rond het gebied bleken een paar dorpen te liggen. Nogal wat mensen gebruikten de toegangsweg om
naar hun werk te trekken. We sloegen een pad in waar de parkwachters hun verblijf hadden. We zagen
er tal van Halsbandparkieten, Rotsduiven en enkele Huismussen. Vanaf hier liep een aardeweg
naar de Mallah-nederzetting. We kwamen er ogen te kort. Een Pauw wandelde over het pad. In een
biotoop van struiken afgewisseld door grasland, poelen en plassen zat het er vol dieren. Overal zagen
we er Kleine Groene
Bijeneters en Treurmaina’s.
Hier en daar ook Grijze
Frankolijnen. Bij de meeste
plassen was wel een SmyrnaIJsvogel te zien. Een Damhert
vluchtte weg. Hier en daar vloog
een Hop, een
Roodbuikbuulbuul of een
Indische Koül op en op een
dode tak zat een Indische
Scharrelaar op de uitkijk. Wat
verder ook een Zuidelijke
Klapekster, een
Bruinrugklauwier en een
Langstaartklauwier. Er vlogen
2 Bisschopooievaars over. In
de verte vluchtte een Jakhals
weg en dichtbij zat een Shikra
in wat dode takken.



Flat Shell Turtles komen uit het water voor wat brood

Toen we nabij de nederzetting Mallah aankwamen, fotografeerde Yanne een groene sprinkhaan die er
precies als een grasspriet uitzag. In een boom zaten een drietal Wigstaarttokken, de enige van de
reis. Wat verderop spotten we een Kleine Rupsklauwier en enkele Purperhoningzuigers. Op de
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terugweg zagen we een paar Olijfbruine Waterhoentjes, enkele Witgatjes en een
Jacobijnkoekoek. In een boom lag een meterlange Indische Varaan te rusten.
Aan de tweede ingang werden onze tickets van de eerste ingang gecontroleerd. In een hoge boom bij
de controlepost zat een adulte Sipora-Dwergooruil ons aan te staren. Vanaf hier fietsten we eerst
naar een nederzetting in de buurt van Jatoli. Er liep een jonge Nijlgau-antilope die door mensen werd
opgevoed nadat haar moeder door honden was gedood. We waren de attractie voor de schoolgaande
jeugd en vonden het een goed idee eens een groepsfoto te nemen met de hele bende. Aan de rand van
de nederzetting was een grote plas. Een dorpsbewoner wierp er brood in, wat tientallen megagrote
waterschildpadden (Flat Shell Turtles) naar de oever lokte. Er zaten beesten bij die meer dan 60 jaar
oud waren. Ik zag Yanne met grote teugen genieten. Ze was nog meer dan ikzelf gemotiveerd om
zoveel mogelijk dieren en vogels te zien in het gebied.
Ondertussen was het al goed heet geworden, en besloten we verder naar de Keoladeotempel te fietsen.
Onderweg zagen we de prachtigste waterplassen. Er zwommen Indian Tent Turtles en Indian Pond
Turtles. Een Jakhals kwam drinken in het kanaaltje. Er staken een paar Nilgau-antilopen de straat
over en wat verderop zaten een 4-tal Sambarherten te rusten langs een moeras, waaronder een
mannetje met een schitterend gewei. Nu en dan vluchtten Damherten weg en een halftam jong wijfje
Nijlgau-antilope volgde ons. Er zaten een 3-tal Blauwe Reigers, een paar Middelste
Zilverreigers, een Grote Zilverreiger en een prachtige Zwartnekooievaar. Nadat Yanne van dit
beest een foto had genomen, begaf haar Aldi-digitaaltje het. Vanaf hier moesten we het doen zonder
foto’s.
Bij de Keoladeotempel
namen we afscheid van
Jeroen, Daan en hun
gids. We deelden in de
kosten voor de gids. Een
15-tal jonge belgen
kwam aangefietst van
de andere kant. Yanne
kende viavia één ervan.
We aten er wat koeken
en zetten ons bij de
grote plas. Aan de
overkant stonden enkele
palmbomen met een 50tal prachtige
hangnesten. Hier bleek
een kolonie Bayawevers te huizen. In
het water krioelde het
van de Flat Shell
Turtles.

 mannetje Sambarhert rust in een moeras in Keoladeo.
dorst
We besloten wat verder te fietsen. In de verte hoorden we gezang uit een kilometers ver dorp, Jatoli
bleek achteraf. Het was warm en de oude fietsen hadden slechte zadels. Hier en daar stootten we een
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stuk wild op, meestal damherten, maar het werd stil op en rond de uitgedroogde vlaktes. Het had te
weinig geregend. Het wetland was stilaan een steppe geworden.
Na een uur fietsen liep de weg dood op een uitgedroogd kanaaltje zonder brug. We besloten hier wat
rond te wandelen en ons laatste water uit te drinken. De lucht trilde. Een Zwarte Drongo zat stil op de
uitkijk. Vlakbij liet een Jacobijnkoekoek zich schitterend bekijken. In een boom begon een Chinese
Spoorkoekoek te roepen : “koekal kèrel, koekal kèrel !”.
Nu was het zaak zo snel mogelijk terug te fietsen want we hadden geen water meer en het was
snikheet geworden. Een Indische Varaan kruiste ons pad. Vlakbij zocht een Bruinrugklauwier
schaduw in een struik. Overal hoorden we Turkse Tortels. In de verte vluchtte een Witoogbuizerd
een bos in. En de hele tijd hoorden we in de verte het gezang van Jatoli. Toen we de Keoladeotempel
weer voorbij waren, hadden we weer zicht op poelen en plassen. Er zaten een paar Indische Kieviten
op een modderig stuk en op een dode tak zat een Indische Slangenhalsvogel zijn vleugels te
drogen.
Eindelijk kwamen we aan de bar nabij de tweede checkpoint. We dronken er meteen een liter water en
bleven wat in de schaduw wachten op Harish, de gids die we hadden besteld.

met harish op excursie
Om 15.00u kwam hij aangefietst, netjes op tijd. Na een kennismakingsgesprekje fietsten we naar de
nursery wat verderop. We wandelden hier wat rond en gingen kijken naar een vleermuizenkolonie in
een palmboom. Het waren wat kleinere vleermuizen. We vergaten de naam ervan te noteren. Wat
verderop zaten we te genieten van een kleurige Kopersmid Baardvogel. Zijn neef, de
Bruinkopbaardvogel zat wat hoger te roepen vanuit de boomtop. Een groepje Jungle-Babbelaars
vloog over. Achter een woning vonden we een mannetje Dayallijster, een soort eksterkleurige
roodstaart.
Harish stelde voor zijn dorpje Jatoli even te bezoeken. De mannen van het dorp en de wijde omgeving
waren er onder een tent luid aan het zingen. Zij bleken een belangrijk mens te aanroepen die een 50-tal
jaar geleden was overleden. Ondertussen zeulden de vrouwen met ronde kannen water op hun hoofd.
Aan de ingang van het dorp was er immers een grote diepe waterput. Hier en daar wandelde een
Waterbuffel voorbij.
Daarna fietsten we het bos binnen. Een mooie Kleine Goudrugspecht verborg zich achter een stam.
Na een tijdje vertraagde Harish. Hij had wat tussen de bladeren zien zitten : 2 Coromandeloehoe’s,
zo bleek. De beesten zaten ons met grote ogen aan te staren. Toen ze wat verder vlogen, liet één ervan
even zijn roep horen. Wat verderop vonden we een wijfje Aziatische Paradijsmonarch. We fietsten
over een dijk door de uitgedroogde moerassen, waar de struikopslag steeds hoger staat. Een
Graszanger zat er luid te zingen en een Witoorbuulbuul vluchtte in een bosje. Langs het pad zagen
we nog een paar Dayallijsters en een koppel Zwarte Paapjes.
Tegen de avond kwamen we weer op het pad tussen de tempel en de checkpoint. Yanne ontdekte er
nog een prachtig wit mannetje Aziatische Paradijsmonarch. Langs de weg zat een Tjiftjaf te
roepen en een paar Hume’s Bladkoninkjes (roepje lijkt op dat van Buidelmees). In een palmboom
zat nog een jonge Sipora-dwergooruil te rusten en langs het kanaaltje fourageerden een paar
Olijfbruine Waterhoentjes en een adulte Mangrovereiger. In de lucht verzamelden zich bijeneters,
kennelijk op slaaptrek. Het bleken Blauwstaartbijeneters te zijn : 15 ex. Een zijweg was goed voor
minstens 15 Nijlgau-antilopen, waaronder een paar mooie adulte mannetjes, minstens 15
Damherten en een paar Everzwijnen.
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Toen we doodvermoeid de laatste kilometers affietsten richting uitgang, hoorden we tientallen
Jakhalzen huilen niet ver van het pad. Het was vrijwel donker toen we onze fiets inleverden.
Ik had me deze reis voorgenomen zoveel mogelijk Yannes reisplannen te volgen en niet te overdrijven
met mijn natuurtochten. Yanne bleek tijdens de reis echter nog meer gedreven dan ikzelf om vogels en
dieren te zoeken. Met enthousiasme overliep ze ’s avonds in de vogelgids nog eens de soorten die we
hadden gevonden, en maakte ze zich voornemens welke soorten we morgen zeker wilden zien. Tijdens
de tochten had ze ook meer doorzettingsvermogen dan ikzelf. Wat krijgen we nu, een nieuwe
vogelkijkster in de maak ?

Woensdag 12 september 2007 – Bund Baretha en stadsbezoek Bharatpur.
door een landbouwstreek
Yanne was opgestaan met diarree. De Immodium werd ingezet voor we ’s ochtends vroeg aan de
ontbijttafel aanschoven.
Al rond 8.00u stond de taxi klaar die Rano, de eigenaar van het Sunbird Hotel, had besteld. Het was
een witte ouderwets ogende Tata, met bolronde vormen, een type wagen die we in het Westen zagen
rijden in de jaren ’60. Volgens de chauffeur is dit een auto waarmee hier ministers worden rondgevoerd.
Rare jongens, die Indiërs …
We pikten Harish op aan het Keoladeoreservaat. Vandaag zouden we het stuwmeer van Bund Baretha
bezoeken (bund = dam). Onderweg reden we door een landbouwgebied, waar we op een paar plaatsen
even stopten. Het leverde ons tal van nieuwe soorten op voor deze reis. Hier en daar zat een
Kuifleeuwerik te roepen. We hoorden een Zwarte Frankolijn en ergens zat een Hop en een Zwart
Paapje. Drie keer zagen we een Indische Scharrelaar op een draad zitten en even vaak een
Langstaartklauwier. We noteerden een paar mannetjes Indische Koül, een Chinese
Spoorkoekoek, een Zwerfekster, een paar Zuidelijke Klapeksters en enkele Gewone
Babbelaars. In ruige akkerranden zagen we hier en daar Witteugelprinia’s, een Grijze Prinia,
Baya-wevers en 2 Bengaalse Wevers bij hun nest. Uit een boom vluchtte een Brahmaanse
Steenuil en op een draad wat verderop zaten enkele Groene Bijeneters. Langs een plas fourageerde
een Steltkluut. Op verschillende plekken stonden Indische Kieviten en zagen we Smyrnaijsvogels, Eksterspreeuwen, Huismussen en Loodbekjes. Hier en daar vlogen er
Roodkruinzwaluwen en Huisgierzwaluwen. Rond de dorpen zagen we het vaakst Rotsduiven,
Halsbandparkieten, Huiskraaien en Treurmaina’s. Op het platteland zagen we dikwijls Zwarte
Drongo’s.
We zagen overal kleine versierde bouwwerkjes, precies gemaakt van leem, maar uiteindelijk bleken ze
gemaakt van gedroogde koeien- en buffelkeutels. Blijkbaar gebruiken ze die dingen om gedroogde
keutels op te slaan. De mensen maken er vuur mee.
Aan een grote plas met rietveld, vlakbij de baan zat een Indische Karekiet te zingen. Er hing een
Gestreepte Wever bij zijn nestje in het riet. Er passeerden een paar Vale Oeverzwaluwen. En
bovenop een struik zat een Rode Tortel te koeren, net een kleine Turkse Tortel.
Wat verderop moesten we aan een overweg stoppen. Dat duurt hier een kwartiertje, dus keken we wat
rond naar vogels. In een boom zaten 2 Geelhalsmussen (in Oman heetten we die soort “Indische
Rotsmus”) en een m. Indische Bonte Specht, de enige van de reis. Vlakbij was een Kopersmid
Baardvogel een nestholte aan het uithakken.
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baretha
In het dorpje Baretha kochten we wat bananen en stopten we aan een parkje. Hier was er een grote
kolonie Vliegende Vossen. Deze vleermuizen hebben een spanwijdt van meer dan 1 meter. Ze hingen
te krijsen in hoge bomen terwijl ze zichzelf koelte toewuifden. Nu en dan vervloog er eentje, wat een
indrukwekkend beeld gaf. In het park stond een gebouw van een gemeentedienst. Ik kan me niet
voorstellen dat zo’n bende krijsende tuinbewoners bij ons in een gemeentepark zou worden getolereerd.
In het park vloog een Shikra weg en zong er een Langstaartsnijdervogel. Er zaten ook wat
Rhesusapen, waarvan een mannetje plots een schijnaanval uitvoerde op Harish. Hij was er wel van
geschrokken, want hij had ons pas uitgelegd dat die soort niet agressief was.
De oever van het stuwmeer was hier vlakbij. Het was een enorm groot meer, met nogal wat
watervogels erop en errond. Tamelijk ver zaten een Vlekbekeend, Indische Fluiteend, Meerkoet
en Oeverloper. Er zwommen Indische Dwergaalscholvers. Op de oevers zagen we Grote
Zilverreiger, Kleine Zilverreigers, Indische Ralreigers, enkele Blauwe Reigers en een paar
Indische Gapers (soort ooievaars, niet te verwarren met de Indische gapers die inmiddels weer rond
ons stonden ;-). Een Purperreiger vloog over. En vlakbij zwom een eend die me deed denken aan een
wijfje Tafeleend, maar met een langer hoofd, langere nek en een effen gekleurde bek. Wellicht was dit
een wijfje Canvasback, mogelijk uit een verzameling ontsnapt.
We reden naar de achterkant van Bund Baretha, naar een jachthuis van een hooggeplaatst individu uit
lang vervlogen tijden. Onderweg zagen we Grijze Frankolijnen. Een zijarm van het meer leverde een
Bonte IJsvogel op.

 Het prachtige stuwmeer van Bund Beretha vanaf het jachthuisterras.
Vanaf het terras aan het jachthuis hadden we een schitterend zicht hoog boven het meer. Aan de
oevers waren mensen bezig assen te strooien over waterplanten, waternoten zo bleek. Een juveniele
Mangrovereiger vloog over de waterboeren. Hier naar vogels kijken was eigenlijk telescoopwerk,
maar met onze verrekijkers slaagden we er toch in op een eilandje een 25-tal Kleine
Vorkstaartplevieren te onderscheiden. Hele kleine vogels blijkbaar (leken half zo groot als de
Rotsduiven die ernaast zaten), maar met hetzelfde gedrag als hun Europese neven. Er stonden ook
een Rivierstern en een 20-tal Indische Gapers te rusten.
Op het jachthuis zaten een Rode Tortel en enkele Turkse Tortels.
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Toen we het zowat gezien hadden, gingen we nog een theetje drinken in een caféterraskapperszaak in
Baretha. Het drankje had wel niet veel te maken met de thee die wij in Europa kennen, maar zo
noemen ze hier blijkbaar de drank die gemaakt wordt van gesuikerde buffelmelk, water en kruiden. Het
lekkere drankje wordt geserveerd in hoge bakstenen potjes die na gebruik gewoon op straat worden
gegooid. Een gepensioneerde treinwachter gekscheerde dat India wel een steenrijk land moest zijn, als
ze zich kunnen permitteren hun kopjes slechts éénmaal te gebruiken.
Tijdens de terugtocht viel ik in slaap, hoewel er zoveel te zien was in en rond de dorpjes onderweg.
Overal hadden de mensen buffels, ook midden de dorpen. Ze koesteren die beesten blijkbaar erg.
Toen we weer in het Sunbirdhotel aankwamen dronken we nog een frisdrankje met Harish. Hij is een
heel goede gids. Hij kent de dieren (vooral de vogels) erg goed en weet ze makkelijk te vinden. Maar
vooral : het is een erg minzame en aangename mens. In tegenstelling tot tal van zijn landgenoten is het
een plezier om hem in de buurt te hebben. Zijn loon bedraagt 70 Rp/u, en hij is het meer dan waard.
Hij is hindoe en praat graag over de avonturen van de hindoegoden. Harish is in principe inzetbaar in
heel India. Harish Sharma is bereikbaar op mail.harishsharmaknp@yahoo.co.in of 0091-9828411974
(residence : Jatoli Ghana / Bharatpur (Raj) / India).

stadsbezoek Bharatpur
Na een douche en een korte siësta, besloten we nog eens met de riksha Bharatpur te bezoeken. Voor
amper 5 Rp wou een Sikh ons voeren naar het centrum van de stad. Bharatpur blijkt vooral uit
winkelkramen te bestaan. Honderden hebben we er gezien. Het één na het ander. Ze staan
gegroepeerd per soort : de metaalbewerkers (inclusief smissevuur), de juwelenverkopers, de dokters
(inclusief ziekenbedden) en apothekers, de snoepverkopers, de fietsenherstellers, de helmenverkopers,
de stoffenhandelaars, … Je kon het niet bedenken of het stond er. Het was er een drukte van jewelste.
Yanne schreef in haar dagboek : “De mensen zijn hier anders dan in de andere steden. Ze schrikken

zodanig, als er toeristen passeren, dat we al 50 meter verder zijn als ze zich herpakken en beseffen dat
ze ons moeten aanklampen.”
Na een tijdje kwamen we aan het historisch centrum. Hier waren er wat minder kraampjes. Mensen
deden hun gevoeg op straat. Achter een historische stadspoort bleek een school te liggen en enkele
grotere huizen. Een jonge ezel lag te sterven midden de straat, terwijl het verkeer er ongeïnteresseerd
voorbij stoof. Waar het wat rustiger was, dronken we – ondanks de waarschuwingen voor diarree - een
glaasje vers geperst fruitsap. Het was erg lekker en ik heb er geen gevolgen van ondervonden. En
Yanne had toch al diarree.
Een Indiër stampte zijn prachtige Royal Enfieldmotor op gang (wat een geluid !) en we keerden op onze
stappen terug. Aan de buitenkant van de stadspoort lag een verruigd gebied waar je kon door
wandelen. Blijkbaar werd het ruige struikgewas gebruikt als openbaar toilet. Het begon te schemeren
en we vonden het een goed idee om vanaf de stadsmuur op het gewoel neer te kijken. In de stadswal
zwommen een paar Dodaarsjes. Enkele Indiërs hadden ons blijkbaar toch zien wandelen en kwamen
eens kijken wat we deden. Eén individu stond Yanne aan te staren terwijl hij zichzelf bevredigde. Oh my
god, zeg je dan, en je vertrekt.
We wandelden nog wat door het nachtelijke Bharatpur, maar algauw waren we verdwaald. We vroegen
dus maar een riksharijder om ons opnieuw naar het hotel te voeren. De eerste vroeg 100 Rp, de tweede
deed het voor 30 Rp, maar toen we thuis kwamen, begon hij meer te eisen. We zijn dan maar zonder
slaapwel te zeggen het hotel binnengestapt, een roepende riksharijder achterlatend.
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Donderdag 13 september 2007 – Dig waterkasteel en Keoladeoreservaat
naar dig
Vandaag zouden we weer wat aan cultuur doen, en dus voerde de Tata ons naar het Dig (of Deeg)
waterkasteel. Overal, zelfs op het platteland, was er een grote drukte. Net buiten Bharatpur stonden
een paar mensen te vechten, wat enkele tientallen nieuwsgierigen had gelokt. Onderweg zagen we veel
Koereigers, een Indische Slangenhalsvogel, een Steltkluut, Pauw en Aasgier. Na anderhalf uur
rijden kwamen we in Dig aan. Hier was het zo mogelijk nog drukker dan in Bharatpur. De taxi toeterde
zich een weg naar de ingang van het kasteel.
Eenmaal het ticket gekocht, dachten we dat we rustig zouden gehouden worden, maar toen we
opkeken vanop onze toeristengids, zagen we 20 paar ogen ons aanstaren. We besloten dan maar naar
de andere kant van het domein te stappen. Daar zetten we ons op een bankje met uitzicht op een groot
waterbassin waar mensen de was deden of zich baadden. Er vlogen 2 Zwarte Wouwen over, ik
hoorde een Dodaars roepen en op een trap was een Indische Bonte Kwikstaart aan het
fourageren.
Rondom ons bleken zich een 30-tal personen te verzamelen. We verhuisden dan maar naar een andere
bank, waarop onze supporters ons prompt volgden. Steeds dichter kwamen ze. Op de duur hadden we
er genoeg van en stapten we door het domein op zoek naar een rustige plek. We dachten die gevonden
te hebben in een hoek waar een grote lege tuin uitmondde in een leeg historisch gebouw. Hier
verschansten we ons even tussen de vleermuizen. De beesten vlogen ons om de oren. Het
geroezemoes buiten verraadde dat de jongelui ons gevolgd waren. Tenslotte kwamen we naar buiten
om naar het museum te vluchten. Yanne maakte zich kwaad. Zeventig omstaanders stonden om ons te
grinniken. We zetten ons nog even bij de hoge bomen op het binnenplein waar een paar honderden
Vliegende Vossen hingen. Een paar keer deed een reuzenvleermuis een ommetje. Fantastische
beesten!
Het museum was een groot woonhuis van een vorst die er nog tot de vorige eeuw leefde. Je kon er zijn
slaapkamer bezoeken, zijn zelf geschoten opgevulde tijger zien staan, de eettafel waar hij Britse gasten
ontving en de eetsteen zonder poten waar de Indiërs aanschoven. Ondertussen stonden mensen ons
vanuit de ramen te begluren. We gaven de gids 50 Rp. Hij vroeg echter 100 Rp. We gaven een briefje
van 100, maar hij wou dat van 50 Rp niet meer teruggeven, “omdat de poetsvrouw ook moest betaald
worden”, bedacht hij als smoes.
Een beetje met een kater verlieten we de site. De taxi stond ons op te wachten tussen een
mensenmenigte. Toen we toeterend probeerden door te rijden werden we geëscorteerd door tientallen
mensen die in de auto stonden te gapen. Geen wonder dat we in Dig amper 2 andere toeristen hadden
gezien, een ouder Brits koppel.
We reden opnieuw naar ons hotel in Bharatpur, waar we genoten van de stilte, de douche en de siësta.
We belden Harish op om ons te begeleiden bij een avond-fietsexcursie in Keoladeo. Daar zouden we
weer rustig kunnen genieten, zonder te worden omstuwd door mensen.
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fietstocht door Keoladeo
.

Harish stond ons al op te wachten toen we aan de fietsverhuur aankwamen. Deze keer eisten we
fietsen met een goed zadel, want de dagtocht eergisteren was een ramp geweest voor ons achterwerk.
Bij het vertrek vluchtten een paar Grijze Frankolijnen over de straat het bos in. Minstens 10
Blauwstaartbijeneters
vlogen roepend over. Langs
het moeras graasden
Sambarherten (een
koppel en een jong) en 2
wijfjes Nijlgau-antilopen.
Over het water vlogen
minstens 5 Indische
Klipzwaluwen. Aan de
vijver van de
Keoladeotempel zaten
minstens 4 Kwakken en
een Blauwe Reiger. In
het water zwommen
Indian Tent Turtles en
Indian Pond Turtles.



Eén van de kanaaltjes in
Keoladeopark

We fietsten via de Keoladeotempel en linksaf nog een paar kilometer verder. Op verschillende plaatsen
zaten hier Palmtortels en Rode Tortels te koeren. Overal zaten er Kleine Groene Bijeneters en
Zwarte Drongo’s. Een Indische Scharrelaar hield de wacht op een dode tak. Het begon al wat te
schemeren toen we wilden terugkeren. In de verte zagen we een Indische Oorgier en een
Witoogbuizerd zitten in een boom.
We fietsten goed door tijdens de terugtocht, want de avond viel snel. Langs het kanaaltje zagen we nog
een paar Olijfbruine Waterhoentjes, een jonge Mangrovereiger en een schitterend wit mannetje
Aziatische Pardijsmonarch. Een mannetje Europese Wielewaal vluchtte weg uit een struik. In de
verte hoorden we Saruskraanvogels roepen. De roep deed denken aan die van de Europese
Kraanvogel. Een wijfje Shikra zocht een slaapplaats in de bush. Een Zwart Paapje zat te roepen
vanuit de struiken en in de bomen hoorden we een 3-tal Struikrietzangers. Een Graszanger zong
zijn avondlied samen met de krekels.
Harish nodigde ons uit om bij hem thuis een theetje te gaan drinken. We sloegen dit voorstel niet af,
want het was een unieke kans om eens de binnenkant van zo’n huisje te bekijken. Het was bijna donker
toen we de waterput van Jatoli passeerden. Een soort nachtzwaluw vloog ons voorbij. We moesten
even wachten totdat een buffel gemolken was, voor we verder konden. Die dieren zouden immers erg
nerveus zijn als ze vreemden zien en geen melk meer geven, zo werd ons uitgelegd. We hadden ons
buiten op een bed gezet, met een wijdmazige “matras”, gemaakt met lang gras. Indiërs slapen het liefst
op dergelijke matrassen, omdat ze een goede ventilatie garanderen. Ondertussen bekogelden spelende
kinderen ons met zaadjes vanop een dak.
Toen de buffel klaar was, konden we weer door. We werden er hartelijk ontvangen door de ouders van
Harish. Er stonden koekjes en stukjes appel voor ons klaar en zijn zus zette alvast een potje buffelmelk
op het vuur. De duisternis werd enkel gebroken door een paar kaarslichtjes. “Straks is er weer
elektriciteit” wist vader te vertellen. Toen de lichten plots aansprongen konden we pas goed rondkijken.
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De zus van Harish bleek een beeld van een vrouw te zijn, die niet zou misstaan in een missverkiezing.
Een bromfiets stond tegen de muur aangeleund. In het midden van het kamertje prijkte een groot bed,
met een boekenrek ernaast en wij zaten aan een salontafeltje op een stoel. De muren waren versierd
met pauwenveren en afbeeldingen van Hindoegoden. We genoten van de buffelmelkthee, het glas
zuivere buffelmelk (zoeter en lekkerder dan onze melk) en van het gesprek met de eenvoudige en
hartelijke mensen. Ze haalden foto’s boven waarop we Geert Delsoir (Kruishoutem) herkenden en tal
van vogels die Harish had gefotografeerd.
Het was stikdonker buiten toen we afscheid namen van de familie. Harish begeleidde ons naar onze
fietsen. Op de bomen en struiken zat het vol witte lichtjes, die een geheel vormden met de
sterrenhemel. Lichtkevertjes, wist Harih ons te vertellen. Hier en daar zag je de lichtpuntjes vervliegen.
Een speciale ervaring.
Samen fietsten we, met onze hoofdlampjes aan, door de bosweg. We hoorden nog een Brahmaanse
Steenuil roepen. Harish stelde voor ons naar het hotel te voeren met zijn bromfiets. Het was een
Bajaj-motor, eigenlijk gemaakt om alleen of met twee op te zitten, maar de Indiërs zitten er vaak met 3
of 4 op, dus dat moesten wij ook eens proberen vonden we, en het was niet ver.
We aten ons laatste avondmaal in Bharatpur wat met lange tanden, want we waren doodmoe en erg
gastronomisch was het hier allemaal niet. Yanne keek nog wat naar haar dagelijkse portie Fashion-tv,
maar ik viel als een steen in slaap.

Vrijdag 14 september 2007 – naar Jaipur
Om 8.00u zaten we al langs de straat, samen met Rano, te wachten op onze bus. Het laatste ontbijt
had ons gesmaakt. We hadden met open venster gegeten en de schooltoektoek zien vertrekken met 8
kinderen erin. Enkele Roodkruinzwaluwen zaten kwetterend op de telefoondraden. Nu en dan vloog
een Halsbandparkiet over.
De grote bus was netjes op tijd. Rano had een plaatsje voor ons gereserveerd. De conducteur wees ons
een zetel aan helemaal vooraan. Er zaten nog een paar toeristen op de bus : een jong Parijs koppel dat
begonnen was aan een wereldreis en een Spaanse jonge vrouw, wellicht de enige jonge vrouwelijke
toeriste die we hier alleen zagen reizen. Het moet een moedig mens geweest zijn.
We reden uren door een landbouwgebied. Onderweg zagen we een Grijze Wouw bidden en hier en
daar herkenden we Indische Scharrelaars, Smyrna-ijsvogels en Kleine Groene Bijeneters.
Overal zaten er erg veel Koereigers. Halfweg hielden we even halt voor een plasstop. We kochten er
een fruitsapje. Rhesusapen kuisten er de vuilbakken uit.
In Jaipur was het weer een drukte van jewelste. Al vanaf de eerste tussenstop in de stad geboden
toektoekrijders ons om met hen mee te gaan. Op het eindstation stapten we uit, overvallen door
kandidaat-bagagedragers en omstuwd door ruziënde chauffeurs van taxis, toektoeks en riksha’s. Elke
toerist verdween in de menigte met een meute helpers aan hun been. Wij kozen een toektoek die ons
naar ons hotel voerde.
Het Hotel Shahpura House hadden we in Delhi besteld. Het bleek een poepchique zaak te zijn,
opgetrokken met alle mogelijke Indische clichés. Tulbanddragende bedienden stonden ons welwillend
goededag te knikken. De kamer was er één uit de boekskes. Ultraproper, met een goed uitgeruste
badkamer, tv, en een goed bed. Het deed eigenlijk wel deugd om het basiscomfort van de laatste
dagen te ruilen voor een beetje luxe voor één nacht.
(Shahpura House / Devi Marg, Bani Park / Jaipur 302016 – tel. : 91-141-2202293, 2203069 – fax :
0091-141-2201494 – shahpurahouse@usa.net – www.shahpurahouse.com )
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Toen we wat bekomen waren, namen we een toektoek naar het Amber Fort, een groot fort in de
bergen bij Jaipur. De toektoek stonk naar zijn uitlaatgassen. Het ding had alle moeite om de heuvel
buiten de stad op te rijden. Vooraan het Amber Fort (inkom 100 Rp/p) was een grote plas waarlangs
enkele Oeverlopers en Steltkluten liepen te fourageren. Overal vlogen er Huisgierzwaluwen.
Tussen ruïnes zagen we een koppeltje Tuintapuiten en een Picatatapuit van de donkere ondersoort
capistrata. Er vlogen enkele Indische Rotszwaluwen en Roodstuitzwaluwen.

 Zicht vanuit het Amber Fort op de omgeving.
Na de gebruikelijke ontwijking van de kandidaatgidsen konden we beginnen aan ons bezoek aan het
fort. Een kraampje dat een hele lijst Nescafédrankjes
adverteerde, bleek enkel een dure Icetea te
verkopen. Geen koffie dus vannamiddag. Het fort
bleek een doolhof te zijn van straatjes, pleintjes,
kamertjes, gebouwtjes, gangen, trappen en tuintjes.
Rotsduiven hadden er hier en daar hun nest.
Hindoes waren tientallen meters hoge muren aan het
bepleisteren op enorme bamboestellingen. Hun
vrouwen maakten er met een kleine schop beton en
sleurden het tot aan de werf.
Bij de terugkeer werden we bijna verplicht een
souvenirwinkel binnen te stappen, enkel om “gratis te
kijken”. Een verkoper haalde alle argumenten boven
waarom ik voortaan een tulband moest dragen. De
prijzen zakten, om het laagste peil te bereiken toen
we de winkeliers al lang de rug hadden toegekeerd.
We hoorden ze nog roepen toen we de straat al uit
waren.
Beneden keken we nog wat naar het water waar
enkele Indische Olifanten werden gewassen door
hun begeleiders. Een olifant die wat te ver was gezwommen, werd met keien bekogeld tot hij opnieuw
bij zijn soortgenoten was.
We daalden de heuvel af met de toektoek en stopten aan het meer van het Jal Mahal-paleis. Een Gele
Kwikstaart vloog over en langs het water zagen we nog een Indische Bonte Kwikstaart. Hier
hadden we dromedarissen gezien en Yanne wou er erg graag op rijden, kwestie van het rijtje
vervoermiddelen van deze reis te vervolledigen. Bij gebrek aan een eigen fotoapparaat, vroegen we de
zoon van de uitbater een foto te nemen. Hij zou die vanavond brengen naar ons hotel. De jongen bleef
echter foto’s nemen. We zagen de bui alweer hangen. Een dromedaristocht is eigenlijk niks speciaal.
Enkel als het beest zich opricht, geeft het wat sensatie. En je zit mooi hoog, dat wel.
De toektoekrijder wou per se nog eens stoppen aan een winkel, waar hij ongetwijfeld een percentje
kreeg. Bij aankomst van elke toerist begon een personage wit textiel op ambachtelijke wijze te
bestempelen. Wij kregen een overbodige toelichting over de wijze waarop stempels worden gezet op
doek (eerst in wat verf drukken en dan op de juiste plaats stempelen dus) en werden even deskundig
als snel begeleid richting winkel. Daar werd ons een frisdrank aangeboden, waar we even geen zin in
hadden en toen moesten we de hele collectie helpen keuren. We eindigden bij de kussenslopen,
waarvan Yanne er eentje kocht voor in haar kot en om hier zonder te veel discussies buiten te geraken.
Tegen de avond werden we weer naar het hotel gevoerd. We namen er nog een bad en rustten wat. Op
het dak van het hotel was er een restaurant, waar we aanschoven terwijl een muziekgroepje met een
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soort handharmonium en wat percussie twee buikdanseressen aan het werk zetten. Tussen het voor- en
hoofdgerecht kwam een getulbande butler ons vertellen dat er een fotoverkoper beneden op ons stond
te wachten. Ik ging eens kijken. Wat ik gevreesd had, was correct : hij had een tiental foto’s van ons
genomen en eiste niet 40 Rp zoals we voor de foto hadden afgesproken, maar wel 400 Rp. Ik koos er
één uit en gaf hem de afgesproken 40 Rp, wat uiteraard uitmondde in groot protest. Tja, voor hen ben
je een lopende portemonnee die zo spoedig mogelijk moet worden leeggemaakt.
Na de fooi voor de danseressen, mochten we ons terugtrekken op onze kamer, waar we doodmoe in
slaap vielen voor onze laatste nacht in een Indiaas bed.

Gebruikte vervoermiddelen tijdens de reis
We gebruikten tal van vervoermiddelen tijdens deze reis. Een lijstje :
- vliegtuig Airbus (Parijs-Delhi, Jaipur-Delhi)
- trein (Harelbeke-Brussel, Delhi-Agra) en tgv (Brussel-Parijs)
- riksja (fietstaxi)
- toektoek (motorriksja)
- taxi (prepaidtaxi Tata en “vip”-auto Tata)
- motor Bajal
- boot Taj Mahal
- fiets (Keoladeo)
- autobus (Bharatpur-Jaipur)
- dromedaris
- te voet

Zaterdag 15 september 2007 – Jaipur en vertrek naar huis
We wilden vandaag nog enkele bezienswaardigheden bezoeken in Jaipur. Aan een oude stadspoort was
het filerijden, want er waren restauratiewerken aan de gang. Het stonk er vreselijk naar de
uitlaatgassen. De toektoek wrong en toeterde zich een weg door het gewoel.
In het City Palace Museum (inkom
180 Rp/p) bezochten we eerst een
museum waar koninklijke kleren en
textiel tentoongesteld stonden. Het
paardenpolopak van de laatste
koning, die blijkbaar nog
wereldkampioen geweest was in zijn
sporttak, en het koninklijk biljartpak,
spraken het meest tot de
verbeelding. Er was een
wapenmuseum, een verzameling
koetsen, een zaal vol manuscripten
en oude foto’s genomen door de
koning hemzelve. En er waren
winkels, waar we meestal in een
grote boog omheen wandelden
wegens al te opdringerige
toeristenlokkers in het deurgat.

 Jantar Mantar, een eeuwenoud park vol gigantische astronomische toestellen.
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We gingen een frisdrankje kopen op een pleintje achter het museum. We zaten er onder een bache
verscholen voor de zon op een aftandse plastic stoel. Maar het drankje smaakte en we deden er een
plaatselijke marktkramer een plezier mee. Een oude Indiër kwam vragen of we van Duitsland afkomstig
waren en of we geen vervoer nodig hadden.
We bezochten nog even de nabijgelegen Jantar Mantar (inkom 10 Rp/p) : een park vol gigantische
astronomische toestellen, gebouwd in de 18de eeuw. Op de reuzenzonnewijzers kon je de zon letterlijk
zien vooruitschuiven.
We besloten nog wat in de winkelstraat rond te lopen, op zoek naar wat souvenirtjes voor thuis, toen
een man Yanne vroeg of zij Frans kon schrijven. Natuurlijk kon ze dat en hij vroeg of ze voor hem een
brief wou helpen schrijven. Het bleek een liefdesbrief te zijn, naar een Parisienne. Alle liefdesbriefclichés
liet hij vertalen en noteren. Yanne zat te smelten. Hij was haar zo dankbaar dat hij haar per se een
cadeautje wou geven : een halssnoertje in haar lievelingskleur rood. Wij gingen dus mee naar zijn
winkeltje. Daar werkte hij wat aan een halssnoer, terwijl de andere winkelwaren ongemerkt op tafel
verschenen. Nog voor het ding was afgewerkt, hadden we al enkele ringen gekocht voor de zussen en
een vriendin. We waren toch van plan geweest om souvenirs te kopen. Achteraf beseften we dat dit een
geslepen maar geslaagde truc was om ons naar zijn winkel te lokken, want de analfabeet had ons nooit
gevraagd het postadres van zijn geliefde te noteren …

Verkooptrucjes
Vaak wordt een toerist beschouwd als een wandelende portemonnee. Indiërs zijn getalenteerde commercanten. Ze
hebben een resem truucjes klaar om je tot betalen te verleiden. Je kunt het hen vaak niet kwalijk nemen, maar
soms is het wel grappig. En hun vindingrijkheid is enorm. Yanne noteerde enkele voorbeelden.
Om te beginnen probeer je de toerist binnen te doen :
- gebruik de standaardcontactvraagjes (zie elders in dit verslag)
- vertel de toerist dat je iemand kent uit Europa
- presenteer de toerist een drankje
Soms is dit helemaal niet nodig :
- duw de toerist weg van zijn bagagekarretje, duw het zelf wat vooruit en vraag dan een fooi
En verder :
- werk de toerist op het gemoed (vooral inzake je aantal kinderen en de mededeling dat je hun school moet
betalen)
- probeer de onwetende toerist zijn hele dag te organiseren
- spreek af met toektoekrijders dat ze een percentje krijgen als ze met toeristen komen aandraven
- roep de toerist binnen met de garantie dat het enkel is om te kijken
- is de toerist binnen, begin een ambachtelijke activiteit te demonstreren
- is de toerist binnen, duw hem voorzichtig de verkoopzaal binnen
- laat de jonge vrouwelijke toerist een liefdesbrief schrijven voor jou, waarop je haar wil belonen en ze vol goodwill
in je winkeltje belandt
- geef de toerist te weinig wisselgeld terug
- geeft de toerist spontaan een fooi, zeg dan dat de prijs eigenlijk het dubbele is; laat je betalen en hou de fooi
- zeg de toerist dat je geen wisselgeld hebt en steek het geld in je zakken met een smoes over de mensen die je
moet tewerkstellen
- begin ongevraagd te gidsen of uitleg te geven en als de toerist je wil afstoppen, zeg dan dat je werk erop zit en
dat je er een vergoeding voor nodig hebt
- een toerist heeft toch geen notie van tijd : als je 20 minuten iets voor iemand gedaan hebt (bv internet ter
beschikking gegeven), zeg dan dat hij minstens 30 minuten dienst te betalen heeft
- doe alleszins niets van de prijs af, maar zeg dat de toerist een beetje langer van je dienst mag gebruik maken
- fotografeer de toerist en vraag er geld voor
- spreekt de toerist af voor één foto, maak er toch een tiental, en discussieer dan over de totaalprijs nadat hij de
mooie foto’s heeft gezien
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- spreek een prijs af, zeg achteraf dat die voor je baas bedoeld was, dat jij ook gewerkt hebt en dus ook wel wat
verdient
- zeg de toerist dat ie totaal de verkeerde kant aan ’t opgaan is (vragen waar hij eigenlijk naartoe wil is niet
noodzakelijk), en dat jij hem wel kunt helpen met zijn toektoek
- doe een stunt zodat de toerist geneigd is je te fotograferen en vraag dan geld voor de foto’s
- vraag gewoon rechtstreeks of de toerist je niet wil fotograferen en vraag er dan geld voor
- vraag een toerist je goocheltruc te ontrafelen, als hij het niet kan, toon je hoe het moet en vraag er dan geld voor
- breng als gids ongevraagd een telescoop mee en laat de toerist na de gidsbeurt betalen voor de huur ervan.
- en vooral : blijf zagen tot de toerist toegeeft

Na een blitzbezoek aan de gevel van de Hawa Mahal, spoedden we ons naar ons hotel. We haalden er
onze valiezen op en vroegen de toektoek-driver ons te voeren naar de luchthaven. Aan grote snelheid
voerde hij ons door het gevaarlijk verkeer, maar we kwamen ongedeerd aan bij de Jaipur Airport. We
aten er wat versnaperingen en konden weldra op het vliegtuig van Kingfisher Airlines stappen. Het werd
een erg comfortabele vlucht. Ondanks het korte verblijf aan boord, kregen we lekker eten.
In Delhi was het een hectisch gedoe. We maakten er kennis met Harry Doxsee, een Canadees
gepensionneerd zakenman. Het is een innemend mens die van zijn vrije tijd gebruik maakt om de
hulporganisatie Partners International te begeleiden. Vier keer per jaar is Doxsee in India. Hij hielp ons
wat om door het mierrennest onze weg te vinden. Blijkbaar moesten we nog een busrit maken naar het
hoofdgebouw van de Delhi-luchthaven. Een gratis rit, die nergens staat aangeduid of wordt
aangekondigd.
(Harry Doxsee / 56-8500 Torbram Road, Brampton, Ontario L6T 5C6 / 1-800-883-7697 /
www.partnersinternational.ca / harry@doxsee.org )
Hoewel we enkele uren te vroeg in Delhi waren aangekomen, hadden we onze tijd volledig nodig om
tijdig op de vlucht naar Parijs plaats te nemen : eerst lang wachten om in te checken, toen het onze
beurt was, bleek dat onze bagage moest worden verzegeld aan een andere wachtrij, lange rijen aan de
douane waar rolwagens met hun begeleiders iedereen voorbijmocht (een lovenswaardig initiatief, maar
als er op de duur rolwagens aan een hoger tempo toekomen dan de douane ze kan verwerken, sta je
steeds verder van het loket …), de politie had nog een extra controle van de handbagage in petto, maar
daarvoor moest je eerst een handbagageticketje op de kop tikken; deze waren nergens te vinden en
niemand die wist het doel ervan was, … Kortom, toen we ons eindelijk in de wachtzaal in een stoel
neerploften na alle controles, gingen de deuren al open om op te stappen. Via een nieuwe controle, wel
te verstaan.

Zondag 16 september 2007 – terug thuis
De nacht was snel voorbij, omdat we beiden wat konden slapen. In de Franse hoofdstad hadden we
snel aansluiting met de TGV naar Brussel. De gewone trein bracht ons tot in Kortrijk. Het was treintram-busdag in België, maar we waren blij dat we het openbaar vervoer achter ons konden laten.

tekst : Yann Feryn
foto’s : Yanne Feryn
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Waarnemingen reis India 05-15.09.2007
(versie 27.12.2007)

Vlinders
Common Silverline (Delhi)

Plain Tiger (Keoladeo - oranjebruin en zwart gespikkeld, lijkt wat op onze Atalanta)

Blue Tiger (Keoladeo - als een groot Dambordje)
Common Rose Butterfly (Keoladeo)
Common Screwbutterfly (Keoladeo - als een vogeltje)

Zoogdieren
Enkel de soorten die we precies op naam brachten. Er waren ook nog oa diverse vleermuizen (oa grote Kalongachtige dieren) en
muizen.
In totaal 9 soorten in het wild levende zoogdieren gedetermineerd.

Nijlgau – Blue Bull - Boselaphus tragocamelus (vrij algemeen in Keoladeo-park)
Damhert - Cheetal/Spotted Deer - Axis axis
Sambarhert - Sambar - Cervus unicolor
Aziatische Grondeekhoorn – Tamias sibiricus (overal zeer algemeen)
Jakhals – Golden Jackal – Canis aureus (algemeen in Keoladeo-park)
Rhesusaap – Rhesus Macaque - Macaca mulatta (beetje overal)
Indische Grijze Mangoeste – Indian Grey Mongoose - Herpestes edwardsi (oa parken Delhi)
Vliegende Vos - Indian flying fox - Pteropus giganteus ()
Everzwijn - Indian wild boar - Sus scrofa
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Reptielen
Er werden 4 soorten reptielen gedetermineerd.

Indische Varaan – Varanus indicus
Flat Shell Turtle
Indian Tent Turtle
Indian Pond Turtle
In sommige hotels zagen we ook een soort slanke gekko.

Vogels
De nomenclatuur werd gevolgd van het boek Birds of the Indian Subcontinent (Grimmett R., C. Inskipp and T. Inskipp, Birds of
the Indian Subcontinent, Christopher Helm, London, 2001).
Er werden in totaal 117 soorten vogels gedetermineerd.
FAMILIE
Nederlandse naam – Engelse naam – Latijnse naam (nrs. van de waarnemingsdagen – “2” is donderdag 06.09.2007; 5678 = gezien op 09, 10, 11 en
12.09.2007)
FUTEN
Dodaars – Little Grebe – Tachybaptus ruficollis – 89
SLANGENHALSVOGELS
Indische Slangenhalsvogel – Darter – Anhinga melanogaster - 479
AALSCHOLVERS
Indische Dwergaalscholver – Little Cormorant – Phalacrocorax niger - 568
Indische Aalscholver – Indian Cormorant – Phalacrocorax fuscicollis - 2346
REIGERS
Kleine Zilverreiger – Little Egret – Egretta garzetta – 2458
Grote Zilverreiger – Great Egret – Casmerodius albus – 4578
Middelste Zilverreiger – Intermediate Egret – Mesohoyx intermedia – 257
Koereiger – Cattle Egret – Bubulcus ibis – 2345679,10
Indische Ralreiger – Indian Pond Heron – Ardeola grayii – 2345678
Blauwe Reiger – Grey Heron – Ardea cinerea – 45789
Purperreiger – Purple Heron – Ardea purpurea – 8
Mangrovereiger – Striated Heron – Butorides striatus – 78
Kwak – Black-Crowned Night Heron – Nycticorax nycticorax - 49
OOIEVAARS
Indische Nimmerzat – Painted Stork – Mycteria leucocephala - 245
Indische Gaper - Asian Openbill – Anastomus oscitans - 8
Bisschopooievaar – Woolly-necked Stork – Ciconia episcopus – 457
Zwartnekooievaar - Black-necked Stork – Ephippiorhynchus asiaticus - 79
IBISSEN
Heilige Ibis – Sacred Ibis – Threskiornis aethiopicus – 45
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GANZEN en EENDEN
Indische Fluiteend – Lesser whistling-duck – Dendrocygna javanica - 8
Knobbeleend - Comb Duck – Sarkidiornis melanotos – 45
Vlekbekeend - Spot-billed Duck – Anas poecilorhyncha - 28
ROOFVOGELS
Zwarte Wouw – Black Kite – Milvus migrans – 234569,11
Grijze Wouw – Black-shouldered Kite – Elanus caeruleus – 10
Aasgier – Egyptian Vulture – Neophron percnopterus – 4569
Indische Oorgier – Red-headed Vulture – Sarcogyps calvus – 9
Shikra – Shikra – Accipiter badius - 3456789
Witoogbuizerd – White-eyed Buzzard – Butastur teesa - 79
HOENDERS
Zwarte Frankolijn – Black Francolin – Francolinus francolinus – 8
Grijze Frankolijn – Grey Francolin – Francolinus pondicerianus – 5789
Pauw – Indian Peafowl – Pavo cristatus – 356789,11
RALLEN
Olijfbruin Waterhoen - White-breasted Waterhen – Amaurornis
phoenicurus - 79
Waterhoen – Common Moorhen – Gallinula chloropus – 2
Meerkoet – Common Coot – Fulica atra - 8
KRAANVOGELS
Saruskraanvogel – Sarus Crane – Grus antigone - 9
STELTLOPERS
Groenpootruiter – Common Greenshank – Tringa nebularia – 45
Witgat – Green Sandpiper – Tringa ochropus - 457
Oeverloper – Common Sandpiper – Actitis hypoleucos – 4589,10
Steltkluut – Black-winged Stilt – Himantopus himantopus – 4589,10
Kleine Vorkstaartplevier – Small Pratincole – Glareola lactea – 8
Indische Sporenkievit – River Lapwing – Vanellus duvaucelli – 5
Indische Kievit – Red-wattled Lapwing – Vanellus indicus - 24578
Kleine Vorkstaartplevier
STERNS
Rivierstern – River Tern – Sterna aurantia - 58
DUIVEN
Rotsduif – Feral Pigeon – Columba livia – 234578
Palmtortel – Laughing Dove – Streptopelia senegalensis - 234579
Rode Tortel - Red-collared Dove – Streptopelia tranquebarica - 89
Turkse Tortel – Eurasian Collared Dove – Streptopelia decaocto - 234578
Geelpootpapegaaiduif - Yellow-footed Green Pigeon – Treron phoenicoptera - 2
PAPEGAAIEN
Halsbandparkiet – Rose-ringed Parakeet – Psittacula krameri – 23456789,11
KOEKOEKEN
Jacobijnkoekoek – Pied Cuckoo – Clamator jacobinus - 7
Indische Sperwerkoekoek - Common Hawk Cuckoo – Hierococcys varius - 57
Indische Koül – Asian Koel – Eudynamys scolopaceus – 34578
Chinese Spoorkoekoek - Greater Coucal – Centropus sinensis - 78
UILEN
Sipora-dwergooruil - Collared Scops Owl – Otus bakkamoena – 7
Coromandeloehoe - Dusky Eagle Owl – Bubo coromandus – 7
Brahmaanse Steenuil – Spotted Owlet – Athene brama - 89
GIERZWALUWEN
Huisgierzwaluw – Little Swift – Apus affinis – 234568,10
IJSVOGELS
Smyrna-ijsvogel - White-throated Kingfisher – Halcyon smyrnensis – 245678,10
Bonte Ijsvogel – Pied Kingfisher – Ceryle rudis - 48
BIJENETERS
Kleine Groene Bijeneter – Green Bee-eater – Merops orientalis – 4579,10
Groene Bijeneter - Blue-cheeked Bee-eater – Merops persicus - 8
Blauwstaartbijeneter - Blue-tailed Bee-eater – Merops philippinus - 79
SCHARRELAARS
Indische Scharrelaar – Indian Roller – Coracias benghalensis – 789,10
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HOPPEN
Hop – Common Hoopoe – Upupa epops - 3578
HORNBILLS
Wigstaarttok – Indian Grey Hornbill – Ocyceros birostris – 7
BAARDVOGELS
Bruinkopbaardvogel – Brown-headed Barbet – Megalaima zeylanica - 3467
Kopersmid Baardvogel – Coppersmith Barbet – Megalaima haemacephala - 278
SPECHTEN
Indische Bonte Specht - Yellow-crowned Woodpecker – Dendrocopos mahrattensis - 8
Kleine Goudrugspecht - Black-rumed Flameback – Dinopium benghalense - 278
LEEUWERIKEN
Kuifleeuwerik – Crested Lark – Galerida cristata - 8
ZWALUWEN
Vale Oeverzwaluw – Plain Martin – Riparia paludicola – 8
Indische Rotszwaluw - Dusky Crag Martin – Hirundo concolor – 10
Roodkruinzwaluw – Wire-tailed Swallow – Hirundo smithii – 58
Roodstuitzwaluw – Red-rumped Swallow – Hirundo daurica – 10
Indische Klipzwaluw - Streak-throated Swallow – Hirundo fluvicola – 9
KWIKSTAARTEN
Indische Bonte Kwikstaart - White-browed Wagtail – Motacilla maderaspatensis – 59,10
Gele Kwikstaart – Yellow Wagtail – Motacilla flava – 10
BUULBUULS
Witoorbuulbuul – White-Eared Bulbul – Pycnonotus leucotis – 7
Roodbuikbuulbuul - Red-vented Bulbul – Pycnonotus cafer - 23579
LIJSTERACHTIGEN
Dayallijster - Oriental Magpie Robin – Copsychus saularis – 7
TAPUITACHTIGEN
Tuintapuit - Indian Robin – Saxicoloides fulicatus – 10,11
Roodborsttapuit – Common Stonechat – Saxicola torquata - 5
Zwart Paapje - Pied Bushchat – Saxicola caprata - 789
Bruine Rots-spekvreter - Brown Rock-chat – Cercomela fusca - 3
Picatatapuit - Variable Wheatear – Oenanthe picata – 10
Woestijntapuit – Desert Wheatear – Oenanthe deserti – 5
Zwart Paapje
SNIJDERVOGELS
Langstaartsnijdervogel – Common Tailorbird – Orthotomus sutorius - 689
ZANGERS
Struikrietzanger – Blyth’s Reed Warbler – Acrocephalus dumetorum – 29
Indische Karekiet – Clamorous Reed Warbler – Acrocephalus stentoreus – 8
Tjiftjaf – Common Chiffchaff – Phylloscopus collybita – 57
Hume’s Bladkoning – Hume’s Warbler – Phylloscopus humei - 7
GRASZANGERS
Graszanger – Zitting Cisticola – Cisticola juncidis – 79
PRINIA –achtigen
Witteugelprinia - Plain Prinia – Prinia inornata - 8
Grijze Prinia - Ashy Prinia – Prinia socialis - 8
VLIEGENVANGERS
Aziatische Paradijsmonarch – Asian Paradise-flycatcher – Terpsiphone paradisi - 79
BABBELAARS
Gewone Babbelaar - Common Babbler – Turdoides caudata - 8
Malcolm-Babbelaar - Large Grey Babbler – Turdoides malcolmi - 57
Jungle-Babbelaar - Jungle Babbler – Turdoides striata - 237
HONINGZUIGERS
Purperhoningzuiger - Purple Sunbird – Cinnyris asiaticus - 27
KLAUWIERACHTIGEN
Bruinrugklauwier - Bay-backed Shrike – Lanius vittatus - 7
Langstaartklauwier - Long-tailed Shrike – Lanius schach - 78
Zuidelijke Klapekster - Southern Grey Shrike – Lanius meridionalis – 78
Kleine Rupsklauwier – Common Woodshrike – Tephrodornis pondicerianus - 37
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DRONGO’S
Zwarte Drongo – Black Drongo – Dicrurus macrocercus - 245789
KRAAIACHTIGEN
Zwerfekster - Rufous Treepie – Dendrocitta vagabunda - 278
Huiskraai – House Crow – Corvus splendens – 2345678
Dikbekkraai – Large-billed Crow – Corvus macrorhynchos - 5678
WIELEWALEN
Europese Wielewaal – Eurasian Golden Oriole – Oriolus oriolus – 9
SPREEUWEN
Pagodespreeuw – Brahminy Starling – Sturnus pagodarum - 37
Eksterspreeuw - Asian Pied Starling – Sturnus contra - 258
MAINA’s
Treurmaina - Common Myna – Acridotheres tristis – 234578,11
Oevermaina - Bank Myna – Acridotheres ginginianus - 24
MUSSEN en WEVERS
Huismus – House Sparrow – Passer domesticus – 2578,11
Geelhalsmus - Chestnut-shouldered Petronia – Petronia xanthocollis – 8
Bengaalse Wever - Black-breasted Weaver – Ploceus benghalensis – 8
Gestreepte Wever - Streaked Weaver – Ploceus manyar - 8
Baya-wever - Baya Weaver – Ploceus philippinus - 789
Eksterspreeuw
LOODBEKJES
Loodbekje - Indian Silverbill – Lonchura malabarica - 8
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