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OP SAFARI MET
MARWARIPAARDEN
BIJ DE RAJPUTS IN RAJASTHAN



eRajasthan ligt in het noordwesten van India en bevindt
zich tegen de Pakistaanse grens aan. De geschiedenis
van deze staat werd ongeveer duizend jaar lang
bepaald door de Rajputs. Vanaf de zevende eeuw na
Christus streden en verdeelden zij het desolate
woestijngebied in vorstendommen, waarover zij de
heerschappij hadden. Als bescherming tegen weder-
zijdse veroveringen bouwden deze koningszonen
reusachtige burchten. De Rajputs zijn vooral bekend
geworden door hun legendarische moed en de
gewoonte van de vrouwen om bij een nederlaag van
hun clan collectief zelfmoord (jauhar) te plegen door
zich in het vuur van een grote brandstapel te werpen.
Hiermee wilden zij voorkomen dat zij in de harem van
een vijandelijke vorst terecht zouden komen. De
koninklijke stallen van deze burchten bestonden vaak
uit meer dan vijfduizend olifanten en een ontelbaar
aantal paarden. Op vele miniatuurschilderijen uit die
tijd zie je de legers op enorme olifanten met elkaar strij-
den. In de binnentuinen van de burchten stonden vaak
marmeren baden met fonteinen en watergordijnen om
de hitte van de woestijn buiten te houden. Met een
beetje verbeelding zie ik kleurige haremdames flane-
ren in brokaten en zijden kleding met zilveren rinke-
lende armbanden en sieraden met de mooiste edelste-
nen zoals jade en robijnen. Ik zie ze baden in de met

roze en witte lotussen bedekte waterbassins. Bij de met
koper beslagen poorten zie ik de stoere wachters met
kleurige tulbanden, zwaarden en woeste snorren. 

Karavanen
Shekhawati ligt in het noordoostelijke deel van
Rajasthan. Het werd gesticht door Rao Shekhaji, die
het gebied en zijn dynastie daarmee zijn naam gaf.
Ooit was deze streek ten westen van het
Aravalligebergte droog en arm. Dit veranderde door
het ontstaan van de handelskaravanen, die door dit
gebied trokken en Shekhawati een zeer rijke streek
maakten. Mandawa ligt in het hart van dit gebied. De
Rajput-heerser van Mandawa, Thakur Nawal Singh,
bouwde in 1755 een reusachtig fort. Ook liet hij een
grote waterput bouwen, die het gebied van water voor-
zag. Hierdoor groeide het plaatsje uit tot een belangrijk
handelscentrum Shekhawati, waar zich veel karavaan-
handelaren vestigden. Overal in en rond Mandawa
bouwden rijke koopmansfamilies fabelachtig mooie
dubbele herenhuizen, die soms op vestingen leken.
Met de bouw van deze huizen – haveli’s genaamd –
wilden ze de rijkdom van de voormalige vorsten even-
aren. Er ontstond een ware hausse: elke welgestelde
familie wilde zijn rijkdom tonen door gevels, binnen-
plaatsen en kamers rijkelijk te laten beschilderen. Toen
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Openingsfoto Prithvi Singh komt na zijn pensionering

toch nog elke dag even de paarden voeren Boven Een

van de mooie graftombes in Ramgarh Onder Poort in

de hoofdstraat van Mandawa met een afbeelding van

de fluitspelende Lord Krishna met zijn koeien
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Linkerpagina vanaf linksboven met de klok mee Oprijlaan

met wachters voor de poort van Mandawa castle; Fresco van

een dorpstafereel met Rajput ruiter en paard; Angad Deo Singh

tijdens de Holikadahan ( verbrandingsritueel )aan de voor-

avond van Holi; De Marwari paarden van het Mandawa Castle

in hun nieuwe stallen

India afgescheiden werd van Pakistan droogden echter
ook de karavaanroutes op. De Marwari-handelaren,
die inmiddels multimiljonairs waren, verhuisden naar
de grote steden en de streek en de haveli’s raakten in
verval. Nu worden de haveli’s weer opgeknapt en vaak
omgebouwd tot hotel of museum. In Nawalgarh is de
haveli van de familie Poddar zelfs een school gewor-
den.

Castle Mandawa
Ik ben al een aantal weken in India, maar op de dag dat
Patricia aankomt, zorg ik dat ik in Delhi ben om haar
op te halen van het vliegveld. We zullen samen naar
Castle Mandawa gaan voor een bezoek aan de
Rajputfamilie Singh, die van hun burcht een erfgoed-
hotel hebben gemaakt en safari’s organiseren met de
beroemde Marwaripaarden. We worden opgehaald
door een chauffeur van het paleis, die keurig op tijd bij
het vliegveld is. We laten de drukke hoofdstad Delhi
meteen achter ons en rijden in vijf uur de 260 kilome-
ter naar Mandawa, inclusief een lunchstop in een weg-
restaurant. Onze chauffeur manoeuvreert zijn auto
behendig in het chaotische verkeer. We rijden dwars
door kleine dorpjes, afgewisseld door een landschap
met acaciabomen, knotwilgen en Kheri-bomen die met
hun grillige takken surrealistisch afsteken tegen de
zandvlakten. De kleurige sari’s van de vrouwen lichten
op als bloemen in het woestijnzand. Naarmate we
Mandawa naderen, zien we herders hun kuddes scha-
pen en geiten opdrijven en rijden we langs velden vol
groene gewassen rond boerderijen met ommuurde tui-
nen. Dan komen we het kleine stadje Mandawa
binnen. We rijden onder een poort door met een groot
beeld van Lord Krishna, de plaatselijke god in deze
streek. Even later rijst, beschenen door het late oranje
avondlicht, een statig gebouw op met een curieuze mix
van ronde middeleeuwse torens en koepelvormige pri-
eeltjes, typisch Rajasthani. Een hoge houten deur, die
met enorme, dikke koperen spijkers is bewerkt, gaat
open. We horen later dat die spijkers in het verleden tij-
dens gevechten aangebracht zijn om aanstormende oli-
fanten tegen te houden. Twee wachters in rood-witte
kostuums met tulband en grote snor begroeten ons
met gevouwen handen: “Namaste.” Eenmaal binnen
worden we verwelkomd door Anirudh, een van de

Rajputbroers, die samen met zijn broers Angad Deo en
Shivarjun Castle Mandawa runnen. 

Familiegeschiedenis 
Even later zitten we op het met glanzend marmer bete-
gelde terras, drinken gin-tonic en kijken uit over het
stadje met zijn tempeltjes en graftombes. In de verte
zien we het ruige landschap van de woestijn. We horen
het gezang van het avondgebed van de moskeeën en
het zachte hoge geklingel van de tempelbellen. Hier
zullen we dus een week blijven. Castle Mandawa is
sinds de bouw in 1755 altijd in het bezit geweest van
dezelfde familie. De familie Singh heeft nog steeds zijn
eigen vertrekken daar, maar een groot gedeelte wordt
nu gebruikt als erfgoedhotel.  Anirudh is een rasver-
telller – wat alledrie de broers geërfd hebben van hun
vader – en zegt dat het kasteel eigenlijk al heel lang
fungeerde als een ontmoetingsplaats. Zijn in 1983 over-
leden moeder was een fantastische kok en hield van
uitgebreide lunches. Ze gaf kookcursussen en ontving
graag buitenlandse gasten, waaronder veel kunste-
naars. Toen de handel in Shekhawati door de afschei-
ding van Pakistan stagneerde en premier Indira
Gandhi in 1971 bovendien alle privileges en eigen-
dommen van de maharadja’s afschafte, ontstond er een
problematische financiële situatie. Vooral het onder-
houd en verzorging van de vele Marwaripaarden was
erg kostbaar. De vader stelde voor om een deel van de
paarden te verkopen, maar de broers protesteerden
heftig. Hij gaf ze daarop een jaar de tijd om een en
ander financieel rendabel te maken. De broers gingen
met elkaar in overleg en zo ontstond het idee om een
gedeelte van het paleis om te bouwen tot een erfgoed-
hotel en daarnaast paardrijsafari’s te organiseren. Later
kwamen daar ook culturele festivals en bruiloften bij,
compleet met traditioneel opgetuigde paarden en oli-
fanten. Het paleis werd verbouwd, maar behield wel
de oude maharadjastijl met lange gangen, gedecoreerd
met spiegelwerk, schilderingen van paarden, en scènes
uit het leven van de god Krishna. Het kreeg bovendien
een mooi restaurant en de schilderijen aan de muur en
een enorme hoeveelheid foto’s tonen de familiege-
schiedenis. Ook bouwden ze The Desert Resort
Mandawa, een complex gebouwd in de stijl van een
Rajasthanidorp met beschilderde lemen huisjes. Voor
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Dorpsbewoners van Mandawa wensen de kasteelheren

Anirudh, Anga Deo en hun oom Kesri Singh een happy Holi
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het organiseren van de paardrijsafari’s werden hele
nieuwe ruime stallen gebouwd.

Marwaripaarden 
De meeste gasten van Castle Mandawa komen naar het
paleis voor de Marwaripaarden. Dat schept al direct
een band. Vaak zitten we samen op het terras, dat uit-
kijkt op de binnenplaats met antieke kanonnen.
Regelmatig komen de Rajputbroers er ook bij zitten.
We ontmoeten een Russische groep van vijftien perso-
nen, die over de hele wereld op paardrijsafari gaan.
Een Zuid-Afrikaanse familie met dochter runt zelf een
manege in Kaapstad.  Ook logeert er een Duits echt-
paar met kinderen in de leeftijd van vijf tot elf jaar. Het
stel ontmoette elkaar in Mandawa tijdens een
paardrijsafari en vieren nu hier hun twaalfjarige huwe-
lijk. Aanvankelijk was Anirudh huiverig om met zulke
jonge kinderen paard te rijden, maar het stel wist hem

te overtuigen. Tot zijn vreugde bleken de paarden een
toonbeeld van rust en geduld.

Oorlogspaarden
We stappen in een stoere jeep, waarmee Anirudh ons
naar het stallencomplex van de paarden rijdt. Het eer-
ste dat opvalt, is dat de paarden alle ruimte hebben. De
boxen zijn groot en ruim, en zijn zo opgesteld dat de
paarden zowel naar buiten als naar elkaar kunnen kij-
ken. Binnen het groots opgezette terrein staat een aan-
tal paarden in kleine groepen bij elkaar onder een
boom. Op het tijdstip dat we er zijn, krijgen ze net hooi.
Behalve een heel team van verzorgers en ruiters loopt
er ook een oude gepensioneerde Rajasthani-man rond.
Zijn naam is Prithvi Singh. Hij heeft zijn hele leven
voor de familie gewerkt en komt nog elke dag naar de
paarden kijken. De Marwaripaarden zijn het enige ras
ter wereld, dat gekrulde oren heeft die naar binnen
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staan. Aanvankelijk werden ze ingezet als oorlogs-
paarden: ze zijn zeer intelligent en temperamentvol,
maar vooral zijn het loyale partners, zoals blijkt uit
oude verhalen waarin deze paarden ondanks eigen
verwondingen hun meesters in veiligheid wisten te
brengen.

Paardrijsafari
We gaan mee op safari met de Russische groep.
Anirudh rijdt voorop. Ik rijd mee met de jeep, die de
groepen altijd begeleidt en alle ingrediënten voor de
lunch bevat. Patricia krijgt een prachtige schimmel-
merrie toegewezen met de naam Mangal, wat Mars
betekent.  Het eerste dat opvalt, is het zachte en scho-
ne zand. Brede ruiterpaden leiden ons langs landhui-
zen, kleine tempeltjes en boerderijen. Vrijwel alle hui-
zen hebben een ommuurde binnenplaats, waar buffels
aan kettingen liggen. Soms lopen ze vrij rond. Met de
jeep rijden we voor de groep uit om ze van het pad te
jagen. De bewoners, waaronder kleurig geklede vrou-
wen en hordes kinderen komen nieuwsgierig op ons af
en roepen: “Bye bye.” Herders hoeden er hun schapen
en geiten en laten ze van het schaarse gras eten. We

zien kamelen en er lopen chinkara’s (Indiase gazelles)
rond. Aasgieren vliegen hoog in de lucht. We horen het
hoge geluid van nachtegalen en hier en daar zien we
een pauw. Het desolate landschap met zijn grillige
Kheri-bomen en de rust die hier heerst is weldadig. Na
drie uur gereden te hebben, rijden we met de jeep
vooruit naar een open plek onder een groep bomen. In
een mum van tijd wordt er een eettafel compleet met
borden, glazen en servetten neergezet. Pannen met
kip-curry, rijst, dahl en chapati’s staan geurig klaar als
de groep aan komt rijden. Bij safari’s van een paar
dagen of een week reizen ook tenten, bedden en hele
badkamers mee. Zelfs masseurs en muzikanten maken
dan deel uit van de expeditie. Ik hoor lyrische verhalen
van de nachten die in de woestijn onder de sterrenhe-
mel zijn doorgebracht met muziek en dans.

Haveli’s 
De dag daarna wandelen we met een gids door het
kleine, bijna middeleeuws aandoende stadje. Ezeltjes
sjokken door de straten. Aan een boom hangt een sche-
ve rode Engelse brievenbus en winkeltjes met
Rajasthani-kleding, leren slippers en sieraden hebben

Boven Angad Deo Singh in traditioneel kostuum rijdt de poort uit van Mandawa Castle Rechterpagina Rajasthani herder hoedt zijn kudde geiten in de

omgeving van Mandawa
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BEREIKBAARHEID
Mandawa ligt op 260 km vn het vliegveld van Delhi.

Er gaan zeven keer per week rechtstreekse vluchten

via KLM en JETAIRWAYS.

VISUM 
Je kunt een visum online aanvragen via www.indian-

visaonline.gov.in of persoonlijk naar een visumbureau

gaan in Den Haag, Rotterdam of Amsterdam. Voor

meer info kun je contact opnemen met de Indiase

ambassade op +31(0)70 75 08 27.

VACCINATIES 
Het is aan te raden vaccinaties te nemen voor DKTP

en tyfus. Er komt geen malaria in dit gebied voor.

Meer info is verkrijgbaar bij elke plaatselijke GGD.

BESTE REISTIJD
Rajasthan kent een landklimaat. De beste reistijd valt

tussen oktober en maart, met temperaturen rond de

24 graden. 

OMGEVING
Behalve Mandawa is het hele Shekhawati-gebied

een lust voor het oog met steden als Nawalgarh en

Fatehpur Sikrii. Op drie uur rijden van Mandawa ligt

de stad Jaipur, dezogenaamde Roze Stad. Hier vindt

je het koninklijke stadspaleis en je kunt er heerlijk

shoppen en prachtige stoffen en sieraden kopen. 

VALUTA
In India betaal je met Indiase roepies. De prijzen 

liggen aanzienlijk lager dan in Nederland. Voor tien

euro krijg je momenteel 740 roepies. 

PAARDRIJSAFARI’S
Voor meer info over deze en andere 

paardrijvakanties: 

Patricia Bakker/Paardenpas

www.paardenpas.nl

info@paardenpas.nl

Mandawa

I N D I A

Op paardrijsafari onder leiding van

Anirudh Singh

Zwembad in de koninklijke tuin van

het Mandawa Castle

hun waren op straat uitgestald. Als we verder wande-
len, komen we in de indrukwekkende open galerie van
de haveli’s van Mandawa, die de rijke Marwari-hande-
laren lieten bouwen. Met verbazing en bewondering
kijken we naar deze fascinerende, kleurrijk beschilder-
de huizen met hun intrigerende bewerkte houten deu-
ren en ontelbare kleine ramen. De exquise fresco’s wer-
den geschilderd met natuurlijke pigmenten als indigo,
sandelhoutpasta, amber en terracotta, maar ook goud
en zilver werd gebruikt. Op deze beschilderde haveli’s
zie ik thema’s en afbeeldingen uit de hindoemytholo-
gie, maar ook scènes uit het dagelijkse rijke leven van
de kooplieden. Later, tijdens de Engelse bezetting,
kwamen daar afbeeldingen bij van Europeanen in
jachtkostuum en afbeeldingen van de technische ver-
worvenheden van Europa, zoals auto’s, treinen en
schepen. De hele geschiedenis van de laatste twee eeu-
wen van die streek zijn weergegeven op deze haveli’s.

Holifestival
Holi is in India het uitbundige feest van de kleuren.
Het wordt gevierd als begin van de lente en de over-
winning van het goede over het kwade. Men gooit
kleurig poeder naar elkaar, dat symbool staat voor de
lentebloesem. Het paleis is het centrum van de
Holifestiviteiten. De avond voor Holi tijdens volle
maan begint met de verbrandingsceremonie
Holikadahan. Angad Deo wordt in een koninklijke
processie buiten de poort geleid. Hij is gekleed in tra-
ditionele zwarte Jodhpurbroek en draagt op zijn hoofd
een rood-witte tulband. Schuin over zijn borst is een
zwaard bevestigd. Voor de poort wachten de dorpelin-

gen rondom de Holika, een stapel van takken en
gedroogde koeienmest. De vuren worden aangestoken
en onder het opzeggen van mantra’s van de pandit
worden op symbolische wijze de kwade geesten ver-
brand. 
De volgende dag viert het hele stadje Holi. We krijgen
de raad om allemaal een witte katoenen Kurta-pyama
te dragen. Eerst gaan we met alle gasten naar de stal-
len, waar de paarden verblijven. Hier gaat onze
Holiviering van start met een stip op ons voorhoofd
van de heilige as van de Holika en het uitspreken van
de heilwens door de pandit. Dan begint het gedeelte,
waarbij men elkaar gekleurd poeder toegooit. Eerst
wat onwennig, maar even later wordt het een ware
explosie van groene, gele, rode, blauwe, roze en paar-
se wolken poeder. Het lijkt op een uit de hand gelopen
paintballgame. Anirudh heeft er plezier in om de wat
voorzichtiger gasten een flinke dot poeder in hun
gezicht te wrijven en dan is ook bij hen het spel begon-
nen. Ook de paarden krijgen hun portie op hun ver-
baasde snuiten.
Als we terugkomen in het paleis staat de hele dorpsge-
meenschap klaar op de binnenplaats. De kasteelheren
nemen plaats achter een grote tafel, waarop schalen
van het rode poeder staan. Traditie is dat de dorpelin-
gen hen nu de Happy Holi-wens brengen door ze
gekleurd poeder toe te werpen of in het gezicht te wrij-
ven. Met koninklijke waardigheid ondergaan de beide
broers Anirudh en Angad Deo en hun oom Kesri deze
ceremonie. Muzikanten en dansers verschijnen ten
tonele en dan viert het volk uitzinnig feest, wat de hele
nacht zal duren.

M A N D A W A

Beschilderde binnenplaats  van

een Haveli in Mandawa

Bunty, een stafmedewerker van de

paardrijsafari's maakt een paard rijklaar

Het Mandawa Desert

Resort van de familie

Singh  met voor de

ingang  een paar 

oldtimers , een

Chevrolet en een

Buick


