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Inleiding

Een aantal jaren geleden werd ik tijdens een Nederlandse 
handelsexpositie in Bangalore, het Silicon Valley van India, 
geïnterviewd voor Radio 1. De interviewster vroeg hoe het 
toch kwam dat we in Nederland wel weten wat China aan 
ons verkoopt, maar dat niemand doorheeft wat er allemaal 
uit India komt. Ik had het antwoord al op mijn lippen. Chi-
na heeft gedurende vele jaren de productie van consump-
tiegoederen van het Westen overgenomen: koelkasten, tele-
visies, mobieltjes. Op menig apparaat staat ‘Made in China’.

Maar India? Dat land is op een heel andere manier hier 
alom aanwezig. Eén voorbeeld. Nederland is jaarlijks mil-
jarden euro’s kwijt aan de vele files op de wegen. Met ma-
trixborden boven de snelweg wordt geprobeerd de verkeers-
stromen te managen en daarmee files te voorkomen. Per 
rijstrook wordt een maximum snelheid aangegeven, die 
voortdurend wordt aangepast aan de verkeerssituatie. Maar 
hoe gebeurt dat concreet? Welnu, in Trivandrum, de hoofd-
stad van de deelstaat Kerala in het uiterste puntje van India, 
een ‘kleine’ stad met een miljoen inwoners, ligt een ‘Tech-
nopark’ met IT- en hightechbedrijven. Het van oorsprong 
Nederlandse bedrijf ‘ars Traffic and Transport Technology’ 
heeft er een onderdeel gevestigd. Ik heb er in 2013 als am-
bassadeur een bezoek gebracht. De bedrijfsleider van ars 
bracht ons naar een zaal die leek op de controlroom van 
nasa bij een maanlanding. Er zaten zo’n tweehonderd jonge 
ingenieurs met een gemiddelde leeftijd van tweeëntwintig 
jaar druk op hun tablets te rekenen, terwijl ze voortdurend 
naar een groot scherm keken. Tot mijn verbazing toonden 
die schermen delen van de rijksweg Assen-Groningen of 
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Delft-Rijswijk. De bedrijfsleider vertelde trots dat in heel 
Nederland op al die matrixportalen hun camera’s staan ge-
monteerd. De jonge ingenieurs hebben algoritmen ontwik-
keld waarmee computers aan de hand van de camerabeel-
den berekenen hoe snel de Nederlander over zijn rijksweg 
mag zoeven.

Voor mij werd dit beeld symbolisch voor het nieuwe In-
dia: jonge, gemotiveerde en goed opgeleide ingenieurs die 
software ontwikkelen en data bewerken waarmee onze sa-
menleving en economie draaiend worden gehouden. India 
speelt een grote rol in ons leven, en die rol wordt ook steeds 
groter, maar het werk speelt zich achter de schermen af en 
is onzichtbaar. India staat bij ons niet op de radar.

En dat terwijl het land in 2030 qua bevolking het groot-
ste ter wereld zal zijn en de derde grootste economie zal 
hebben. Niet minder belangrijk daarbij is dat India deel 
uitmaakt van de vrije wereld. Het heeft een democratie, 
vrije verkiezingen, een onafhankelijke rechterlijke macht 
en een vrije pers. Er zijn in Azië nog maar weinig echt vrije 
landen. Tegelijkertijd neemt de economische en vooral ook 
militaire macht van China duidelijk toe. Hoe bestaat het 
eigenlijk dat wij zo blind zijn voor India?

Vierhonderd jaar geleden werd Columbus aangetrok-
ken door de rijkdom en mystiek van het toenmalige India. 
Zijn zoektocht bracht hem echter niet in India, maar per 
abuis in Amerika, waar hij de inwoners Indianen noemde. 
De Hollanders kozen later wél de juiste weg: om Kaap de 
Goede Hoop heen naar het Verre Oosten. Wij moeten nu 
India opnieuw ontdekken, en net als toen, kan Nederland 
daarbij voorop lopen.

Wie de moeite neemt om meer over India te weten te 
komen, staat een beloning te wachten. Je ontmoet een land 
waar de energie en het optimisme vanaf spatten. Waar 16 
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procent van de wereldbevolking woont, van wie ook nog 
eens 50 procent vijfentwintig jaar of jonger is. Waar er per 
maand acht miljoen mobieltjes bijkomen en het aantal bin-
nenlandse vluchten met 25 procent per jaar toeneemt.

Maar er zijn twee India’s. Het een lijkt op Dubai: wel-
vaart, vooruitgang, de moderne wereld. Het andere lijkt op 
Niger: armoede, krotten en ondervoede kinderen. Dubai en 
Niger liggen op de wereldkaart vijfduizend kilometer van 
elkaar. In India wonen de middenklasse en de straatarmen 
letterlijk bij elkaar om de hoek.

Een land van anderhalf miljard mensen, van wie de helft 
nog in armoede leeft, met vijf wereldgodsdiensten binnen 
zijn grenzen, tientallen talen en een heel scala aan huids-
kleuren. Om zo’n land op vreedzame wijze naar een toe-
komst van meer welvaart en vooral een beter verdeelde wel-
vaart te leiden, is al een enorme opgave. Tel daarbij op dat je 
in het democratische India niet – zoals in China – zomaar 
even een atoomcentrale neerzet om aan de energiebehoefte 
te voldoen. En besef ook dat India tientallen eeuwen lang, 
tot op de dag van vandaag, zelden voor overlast voor andere 
landen heeft gezorgd. Hoeveel landen kunnen dat zeggen?

In 2012 kwam de post van ambassadeur van Nederland in 
India vrij. Op dat moment had ik nog die functie in Rome, 
een droomstad om te wonen en werken. Toch maakte ik er 
de reguliere vier jaar niet vol. India trok aan mij als een ge-
weldige magneet. De kans greep ik met beide handen aan.

Ik heb het grootste deel van mijn leven in de diplomatie-
ke dienst gewerkt, maar op mijn wensenlijst stonden altijd 
nog de grote, opkomende economieën: Brazilië, Rus land, 
India en China, de zogenaamde bric-landen (of tegen-
woordig ook wel brics, met Zuid-Afrika erbij). De Indiase 
economie was in 2012 weliswaar de minst presterende van 
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dat rijtje, maar het kan verkeren: daar is sindsdien behoor-
lijk verandering in gekomen. Het werd dan ook een bijna 
onbeschrijflijk interessante ervaring. Samen met mijn ge-
zin bleef ik uiteindelijk geen vier jaar in New Delhi, maar 
zes. Daarmee was het onze langste, en ook laatste, periode 
voor de Nederlandse diplomatie.

Al die tijd merkte ik in Nederland een enorm gebrek aan 
kennis over India, en nog steeds. Ik besloot dan ook mijn 
ervaringen te delen in dit boek.

Ik hoop daarmee in elk geval het gat te vullen waar ik 
zelf in viel toen ik mij op mijn plaatsing in New Delhi wilde 
voorbereiden. Toen, in 2012, was er geen boek in het Ne-
derlands te vinden dat mij kon helpen om de vijfduizend 
jaar oude geschiedenis, de cultuur, de religie en de heden-
daagse samenleving van India te doorgronden. Als het in 
Nederland gaat over onze kansen en uitdagingen in Azië, 
dan gaat het over China. En dat terwijl India in menig op-
zicht dichter bij ons staat; zeker in termen van democratie 
of rechtstaat, maar ook in termen van handel en de belan-
gen daarvan voor Nederland.

Wie zes jaar in een vreemd land gaat werken, heeft er 
baat bij om de lokale taal te leren. Dat geldt zeker voor een 
ambassadeur, die in feite functioneert als lobbyist voor alle 
belangen uit zijn eigen land. Het kapitaal van een lobbyist is 
zijn of haar contactuele netwerk. In Italië had ik al gemerkt 
hoe mijn effectiviteit bij het lobbyen evenredig toenam met 
mijn betere beheersing van het Italiaans. In India spreekt 
weliswaar bijna iedereen die voor Nederland relevant is de 
Engelse taal, dus voor het dagelijks contact hoef je de lo-
kale taal, het Hindi, niet te kennen. Toch geldt ook in India 
dat de contacten meer diepgang krijgen als je in het Hindi 
kunt communiceren, zelfs als je dat maar matig beheerst. 
Ik heb die taal dus proberen te leren. Niet alleen heeft het 



11

mij in mijn werk geholpen, maar ik heb ook binnen India 
en de Indiase bevolking trends, eigenschappen en karak-
tertrekken kunnen ontdekken die anders misschien voor 
mij verborgen waren gebleven. Ook die wil ik in dit boek 
graag delen.

Wie zes jaar in het buitenland vertoeft, krijgt een grote 
afstand tot het leven en werken in eigen land. De dagelijkse 
informatiestromen die – steeds vaker in de vorm van hypes 
– het denken in onze maatschappij beïnvloeden en bepalen, 
gingen grotendeels aan me voorbij. Zoals geschiedschrij-
vers op grote tijdsafstand de trends en ontwikkelingen in 
het verleden beter kunnen zien, zo ben ik ervan overtuigd 
dat je beter kunt duiden waarom zaken bij ons in het Wes-
ten gaan zoals ze gaan, juist als je daar zelf niet woont. Die 
afstand opende mijn ogen voor de cultuurverschillen tus-
sen Nederland en India.

Maar het scherpte ook mijn blik voor de reusachtige en 
vaak overdonderende variatie die India heeft te bieden. In 
Nederland zijn we bang voor grote verschillen, de eenvor-
migheid is enorm. In India heersen de grote getallen, ook 
als het om uiteenlopende levensstijlen en tradities gaat. 
Het land staat met één been in het verleden, terwijl het 
met het andere in een aantal opzichten juist op ons vooruit 
loopt. Het land is eigenlijk een heel continent, met acht-
entwintig talen, zes godsdiensten, diverse rassen en een 
verdeling in kasten, een land ook met de meeste armen en 
rijken op aarde.

Dit is een boek over India, maar het behandelt ook bre-
dere trends en ontwikkelingen die maken dat India voor 
ons in het Westen, en in Nederland in het bijzonder, een 
belangrijke speler zal worden. Ik nodig u uit om het voor-
heen onzichtbare India weer te gaan zien.


