
 

 

 

De cultuur in New Delhi 
Chaos, drukte en armoede 

Bart geeft uitleg over het klimaat in India en hij gaat met correspondent Lucas Waagmeester naar 

de kruidenmarkt van Delhi. Kruiden zijn een belangrijk exportproduct, net als kleding die ook in ons 

land te koop is. Bart ziet hoe de mensen in een sloppenwijk wonen en werken. 

In Delhi zie ik overal op straat etende mensen. 

Wat ze ook klaarmaken, het ruikt allemaal heerlijk. 

De een kookt een bonengerecht, deze man iets met deeg: chapati's. 

Dat zijn broodjes volgens Indiaas recept. 

Ze zien er heerlijk uit! 

 

Vlak voor een ander eettentje ligt een dode rat! 

Daardoor verdwijnt mijn eetlust toch wel een beetje. 

Deze man maakt ijsblokjes in een oude binnenband. 

Ik zou zo'n ijsblokje niet in m'n cola durven doen. 

Lucas, in de chaos van deze stad zie ik veel kleine eetkraampjes. 

Zijn die nou hygiënisch? 

 

Nou, hygiëne is wel een probleem in India. 

Er is veel vuilnis. De riolering is vaak slecht. 

Dingen staan hier midden op straat. 

Het water is niet zo goed gezuiverd. Er zitten vaak bacteriën in. 

Als jij dit eet, krijg je wel wat last van je maag. 



 

 

 

Maar Indiërs, je ziet het, genieten ervan. Ze smullen ervan. 

Zullen we hier een kopje thee drinken? Ja, lekker. 

Cheers! Cheers. Wauw, man, wat een mooie stad. 

 

Wat 'n chaos, he? Het is wel heftig. Alles gebeurt door elkaar. 

Dat klopt. In Nederland worden dingen van tevoren gepland. 

Waar wonen mensen? In een woonwijk. 

Waar gaan ze winkelen? In een winkelcentrum. 

En bedrijven en fabrieken staan ook apart, op een industrieterrein. 

Hier is dat allemaal bij elkaar. 

Je ziet hier een winkel, of een restaurantje. 

Hierboven maken ze misschien wel dingen, een fabriekje. 

En daarboven wonen de eigenaars van het restaurantje. 

Allemaal op een plek. 

 

Na de thee neemt Lucas me mee naar de Khari Baoli... 

De grootste kruidenmarkt van India. 

Al die kruiden gaan in mijn keel zitten! 

Prachtige pepers. Moet je kijken, zakken vol. 

In het Indiase eten zijn kruiden veel belangrijker dan bij ons. 

Ze worden ook geëxporteerd. 

In Nederland kun je kruiden kopen uit India, die zijn beroemd. 



 

 

 

Dit is een exportproduct. 

 

Zijn er meer goederen die vanuit India... 

naar het buitenland worden geëxporteerd? 

Ja, Indiase thee is wereldberoemd. En denk aan je kleding. 

In je kledingkast hangen ongetwijfeld kledingstukken... 

die in India zijn gemaakt. 

Dat is een hele grote industrie. 

En spotgoedkoop, omdat mensen in India ontzettend weinig verdienen. 

 

India is zo groot dat het verschillende klimaten heeft. 

In Delhi heerst een warm Chinaklimaat... 

met verschillende seizoenen, een natte zomer en een droge winter. 

Vanaf maart waait er in Delhi een warme wind... 

die zorgt voor hoge temperaturen van ongeveer juni tot oktober. 

In juni is de luchtvochtigheid hoog vanwege de regenperiode. 

In november begint de korte winter, met januari als koudste maand. 

Het is dan ongeveer 20 graden. 

Januari kenmerkt zich ook door heel veel mist. 

Van de kruidenmarkt rijden we met een fietsriksja naar het hotel. 

Zwaar werk, rijden op zo'n fietstaxi! 

Onderweg komen we langs een mooie moskee. 



 

 

 

En dan zit de tweede dag erop. 

Wat een mooie en gezellige stad is het oude Delhi. 

Maar ook erg druk en er is veel armoede. 

Nu snel slapen. 

 

Laatste dag! Ja, gaat snel. Jammer! Je hebt veel gezien. Zeker. 

New Delhi, Oud-Delhi. Chaos! 

Het enorme contrast tussen die twee. Ja. 

Hier ook weer: Het verschil tussen rijk en arm. 

Prachtige, statige gebouwen, dure auto's. 

Maar hier rechtsaf, achter dit huizenblok... is alles heel anders. Oké. 

Ik kan m'n ogen nauwelijks geloven. 

Dit is 2 minuten lopen van de wijk met villa's en dure auto's... 

waar we net liepen. 

 

De armoede in India is groot. 

Waar ik nu loop, leven mensen die echt bijna niets hebben. 

India is het land met de meeste arme mensen ter wereld. 

De helft van de kinderen krijgt te weinig te eten. 

En wat ze eten, is vaak niet gezond genoeg. 

Dit is wat je noemt een sloppenwijk. 

Hier wonen de arme mensen van India. 



 

 

 

Je ziet dit vooral in de grote steden. 

Kleine huisjes, weinig elektriciteit en weinig water. 

Deze kinderen verdelen 's ochtends het beschikbare water. 

Die kinderen moeten toch naar school?Ja, het is nu schooltijd. 

Maar de ouders houden de kinderen liever thuis... dan kunnen ze helpen in de huishouding of wat 

geld verdienen. 

Ze verkopen bijvoorbeeld dingetjes of verzamelen afval... en verkopen dat. 

Als ze 's avonds thuiskomen, hebben ze een beetje geld verdiend... waarvan eten kan worden 

gekocht. 


