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1. Inleiding  
 
Mijn interesse voor sikhs werd gewekt tijdens mijn eerste bezoek aan de Golden 

Temple (ook wel Harmandir Sahib genoemd) in 2004. Een sikh vertelde mij toen 

over de dramatische gebeurtenissen die hier in 1984 plaatsvonden.  

Het is nu bijna 25 jaar geleden dat premier Indira Gandhi opdracht gaf tot de 

uitvoering van operatie Blue Star. Het belangrijkste heiligdom van het sikhisme, de 

Harmandir Sahib genoemd, werd hierbij door het Indiase leger aangevallen ten 

einde een groep militante sikhs onder Jarnail Singh Bhindranwale eruit te 

verwijderen. Tijdens operatie Blue Star werden tanks en artillerie ingezet om 

militante sikhs uit het belangrijkste heiligdom van het sikhisme te verdrijven. Hierbij 

vielen vele slachtoffers, aangezien er ook veel pelgrims aanwezig waren in het 

complex toen de aanval begon (Ishtiaq 1996). Ook werd de Harmandir Sahib zwaar 

beschadigd. In de nasleep van het conflict werd Indira Gandhi vermoord door haar 

eigen lijfwachten. In Delhi en andere grote steden werden willekeurige sikhs 

vermoord door woedende menigtes. In 1986 werden de reparaties aan het complex, 

die zonder overleg met de sikh gemeenschap in opdracht van de Indiase regering 

waren uitgevoerd, weer ongedaan gemaakt en opnieuw uitgevoerd door sikh 

vrijwilligers.  

Bhindranwale is een controversiële figuur in de geschiedenis van de Punjab. 

Bij de sikhs die in een stand met posters van Bhindranwale staan, lijkt er echter 

geen twijfel te zijn over zijn status als Sant (heilige) te bestaan en ook niet over de 

noodzaak van een eigen staat genaamd Khalistan. Het is 12 april 2008 en het Hola 

Mohalla festival in Anandpur Sahib is in volle gang. Van het hindoe feest van de 

kleuren (Holi) dat in grote delen van India gevierd wordt, is maar weinig te merken.  

Grote hoeveelheden sikhs zijn samengekomen in het stoffige stadje om één 

van de drie belangrijkste festivals uit het sikhisme te vieren. Overal in het stadje zijn 

parades, toernooien, samenkomsten tijdens de langar (gezamenlijke maaltijd) en 

een grote markt. Op markt bevindt zich een stand met spandoeken en posters waar 

Bhindranwale wordt weergegeven met de uiterlijke kenmerken waarmee de meeste 

mensen zich een typische sikh zullen voorstellen: lange baard, blauwe turban, dolk 

(ook wel Kirpan genoemd aan de zijde. Minder typerend wellicht is het 

machinegeweer rond de schouders. Bhindranwale was dan ook een van de 
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belangrijkste personen uit de Khalistan beweging, die als doel had een eigen staat te 

stichten voor sikhs.  

Gefascineerd bekijk ik de stand, maar weinig tijd om rustig te observeren is er 

hier niet. In de dagen die ik in Anandpur Sahib geweest ben, heb ik niemand anders 

gezien die aan de uiterlijke kenmerken van een Europeaan voldeed. Ik voel me hier 

zo mogelijk dan ook nog zichtbaarder dan in de rest van India. Een sikh trekt me 

naar de stand toe en begint me te vertellen over Sant Jarnail Bhindranwale. “He had 

a great personality and was a Sikh martyr. We want Khalistan, all shall be Khalsa, 

land of the pure. They try to destroy Sikhism!” hoor ik roepen. Voordat ik verder loop 

wordt me nog een sleutelhanger (“made in China”) met een afbeelding van 

Bhindranwale in vol ornaat in de hand gedrukt.  

  

De vraag is echter of dergelijke vertogen ook bij ‘gewone’ sikhs leven of slechts bij 

een zeer kleine groep. Ik was dan ook zeer nieuwsgierig in welke mate het streven 

naar Khalistan nog actueel was in de Punjab. Tijdens mijn onderzoek heb ik me 

gericht op de narratieven van mijn informanten in Amritsar betreffende de 

zelfbeschrijving, maar ook juist op de beschrijving van de ander.  

 

In de postmoderne wereld van de eenentwintigste eeuw zien we een intensivering 

van verbindingen. Deze intensivering wordt bereikt door de grotere mobiliteit van 

kapitaal, goederen, mensen, beelden en ideologieën (Inda & Rosaldo 2002). In deze 

wereld waarin we steeds meer met elkaar in contact staan zien we enorme groei van 

transport en communicatie. Deze ontwikkelingen hebben echter niet eenduidig tot de 

aanvankelijk door velen verwachte homogeniteit geleid. In deze mondiale wereld 

zien we op veel plaatsen juist een opleving van etnische identiteiten. Deze 

identiteiten worden regelmatig op een zeer essentialistische wijze uitgedragen en 

beschreven. Tijdens mijn onderzoek heb ik getracht voorbij te gaan aan dergelijke 

vormen van essentialisering. Ik heb me hierbij laten inspireren door werken van 

Barth (1969) en Eriksen (1993) betreffende etniciteit waarbij aandacht is voor 

instrumentele en constructieve aspecten ervan. De werken van Baumann (1996, 

1999) betreffende “dual discursive competence” en “cross cutting cleavages” zijn 

ook van grote invloed geweest op mijn onderzoek en hebben mij geholpen de soms 

schijnbaar tegenstrijdige narratieven van mijn informanten te duiden.  
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Deze thesis is als volgt opgebouwd. Hoofdstuk 1 bevat de inleiding en staat stil bij 

de gebruikte methodologie en de problemen die hierbij naar voren kwamen.  

Hoofdstuk 2 dient als context hoofdstuk en bevat een beschrijving van de 

onderzoekslocatie en – populatie. Ook wordt er in gegaan op het kastensysteem in 

India en de specifieke invloed ervan in de Punjab.  

In hoofdstuk 3 zal ik beginnen met een korte verkenning van de ontwikkeling 

van het identiteitsbegrip. Ik zal verder uiteenzetten met welke visie op identiteit ik mijn 

onderzoek ben ingegaan en kort vooruit blikken wat voor aspecten hiervan bij mijn 

informanten terug te vinden zijn. Vervolgens behandel ik het concept van de narratief, 

voortkomend uit het structuralisme, dat een centrale pijler in mijn onderzoek vormt. 

Hierna wordt specifiek gekeken naar de gevolgen van koloniale classificatie voor het 

identiteitsbegrip en wordt een verbinding gemaakt met de specifieke context in de 

Punjab.  

In hoofdstuk 4 zal ik me vooral richten op de narratives of self die gehanteerd 

worden door sikhs in Amritsar. In de eerste en tweede paragraaf van dit hoofdstuk 

bekijk ik de verschillende manieren waarop sikhs gedefinieerd zijn en welke in- en 

uitsluitingen hiermee bewerkstelligd werden en worden. In de laatste paragraaf wordt 

ingezoomd op de narratieven van mijn informanten en de instrumentele aspecten 

ervan. Tevens bekijken we ze door de lens van Baumann’s (1996, 1999) “dual 

discursive competence”.  

In hoofdstuk 5 ligt de nadruk op de narratieven betreffende de ‘ander’. Van 

belang is welk beeld van de hindoe- en moslim “ander” naar voren komt uit deze 

narratieven en hoe instrumenteel wordt dit beeld ingezet. De grenzen van de eigen 

gemeenschap blijken echter ook in de loop van de tijd te verschuiven. Bepaalde 

groepen welke ooit binnen de sikh gemeenschap vielen, zijn er nu buiten komen te 

staan. Aandacht is er hier specifiek voor de Nirankari sekte.  

In hoofdstuk 6 bekijk ik als case studie welke narratieven gehanteerd worden 

tijdens het Hola Mohalla festival in Anandpur Sahib en welke sikh identiteit hieruit naar 

voren komt. Het laatste hoofdstuk vertrekt vanuit de theorie van Gellner (1964) 

betreffend de idee van de natie-staat als verbeelde gemeenschap. Vervolgens wordt 

kort gekeken naar de specifieke wijze van natievorming in India. In de derde paragraaf 

wordt het militante discours met betrekking tot een onafhankelijk Khalistan behandeld. 
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In de vierde paragraaf wordt geïnventariseerd welke residuen er van dit discours nog 

terug te vinden zijn bij mijn informanten. De laatste paragraaf geeft beknopt een aantal 

mondiale invloeden in het onderzoeksveld weer. Tot slot zal ik het voorgaande 

samenbrengen in de conclusie. 

 

Methodologie en overwegingen  
 

Mijn onderzoek was kwalitatief van aard. Hoewel bij kwalitatief onderzoek de data 

vaak als ‘zacht’ beschreven wordt en het aantal onderzoekseenheden veel kleiner is, 

heeft juist deze wijze van onderzoeken haar specifieke kracht. Zo wordt het mogelijk 

de beleving of betekenisverlening van informanten te achterhalen. Bovendien wordt 

het mogelijk om veel dieper op complexe thematiek in te gaan dan met kwantitatief 

onderzoek mogelijk is. 

Een van mijn voornaamste kwalitatieve methoden was die van de 

participerende observatie welke in Dewalt en Dewalt (2002) beschreven wordt als 

een methode waarin de onderzoeker deelneemt aan de dagelijkse activiteiten, 

rituelen, interacties en gebeurtenissen van een bepaalde groep mensen om 

zodoende meer te weten te komen over de expliciete, maar tevens de impliciete, 

stilzwijgende aspecten van ‘de cultuur’ en het dagelijkse leven van de 

desbetreffende groep. In deze beschrijving zijn de expliciete aspecten van cultuur, 

die aspecten welke mensen vrij eenvoudig over ‘de eigen cultuur’ kunnen 

articuleren. Aan de andere kant zien we ook culturele aspecten welke impliciet en 

stilzwijgend aangenomen worden. Deze aspecten blijven grotendeels buiten ons 

bewustzijn (Spradley 1980:7). Een voorbeeld hiervan in mijn onderzoek is het belang 

wat ook door veel sikhs aan kaste wordt gehecht. Terwijl veel informanten kaste als 

onbelangrijk kwalificeren, lijkt voor velen van hen kaste wel degelijk een rol te 

spelen. Dit zien we bijvoorbeeld terug komen bij de huwelijkspraktijk, waar de kaste 

van de potentiële huwelijkskandidaat veelal het eerste is waar naar gekeken wordt.  

Participerende observatie heeft een zeker tegenstrijdig karakter. Immers 

observatie wijst op een objectieve afstand, terwijl participatie op emotionele 

betrokkenheid wijst. Tijdens mijn onderzoek heb ik getracht de delicate balans te 

bewaren tussen participatie en observatie. Dit was af en toe best lastig aangezien 

mijn informanten vaak naar mijn mening vroegen en verwachtten dat ik stelling zou 
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nemen. Een voorbeeld hiervan waren vragen van confessionele aard, welke voor mij 

als atheïst soms lastig eerlijk te beantwoorden waren. Discoursen van geweld, 

waarmee ik aanvankelijk verwachtte intensief in aanraking te komen, bleken achteraf 

verre van wijdverspreid.  

Ik zal trachten aan te sluiten bij Barbara Tedlock in Dewalt en Dewalt (2002) 

waarin ze pleit dat een persoonlijk relaas van de antropoloog deel moet uitmaken 

van de antropologische data in plaats van dit persoonlijke relaas juist te verhullen. In 

het ‘continuüm of participation’ van Spradley (in Dewalt en Dewalt 2002: 21) zien we 

een continuüm van non participation tot en met volledige participatie. Meestal zal er 

sprake zijn van moderate participation. De onderzoeker is aanwezig in het veld, is 

identificeerbaar als onderzoeker maar participeert niet actief of er is slechts sprake 

van sporadische interactie met de mensen in het veld. Dit voorkomt dat de 

onderzoeker het veld te veel gaat beïnvloeden en te dicht bij de 

onderzoekspopulatie komt te staan (going native). In de praktijk van mijn 

onderzoeksveld bleek deze positie niet eenvoudig te waarborgen. Mijn 

onderzoekspopulatie bleek bijzonder nieuwsgierig en open naar mij als Westerse 

bezoekers. Weinig observaties langer dan een half uur konden dan ook zonder 

enige verbale interactie voltooid worden. In mijn onderzoeksveld was er dan ook 

vaak sprake van actievere vormen van participeren waarbij ik als onderzoeker het 

contact met de onderzoekspopulatie aanging om de culturele regels ervan te leren 

en te doorzien. In deze gevallen was ik als onderzoeker dus aanwezig als 

deelnemer aan de interactie en als observeerder van de zelfpresentatie. 

De eerder genoemde actievere vormen van participatie mondden vaak uit in 

informele gesprekken. Juist tijdens dit soort gesprekken heb ik veel onverwachte 

inzichten gehad en interessante ideeën opgedaan. Soms ontstonden uit dit soort 

situaties zelfs vriendschappen en/of vond ik sleutelinformanten. Een lastig 

methodologisch verschijnsel was hier wel de invloed die één van mijn 

sleutelinformanten op mijn data uitoefende. Deze invloed uitte zich onder andere in 

de vertaling, de selectie van informanten en té sturende vragen. Soms koos ik er 

dan ook bewust voor om bepaalde data niet via een specifieke sleutelinformant te 

verkrijgen.  

Een andere veel gebruikte methode was die van de open interviews, waarbij 

ik bepaalde ideeën en inzichten getoetst heb, zoals die op het gebied van kaste en 
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stereotypen van de “ander”. Uiteindelijk werkte een memo recorder hier vaak 

storend, dus heb ik het meeste gebruik gemaakt van een notitieblok waarop ik jot 

notes maakte, welke ik dezelfde avond weer uit schreef. Tijdens de formele 

interviews had ik een meer gestructureerde topic lijst waarbij ik de informanten 

systematisch bevroeg.  

Dankzij de hulpvaardigheid van professor Paramjit Judge van de Guru Nanak 

Dev University had ik toegang tot veel schriftelijke bronnen, aanwezig op de 

universiteit. Bovendien gaf hij mij de mogelijkheid om diverse interviews af te nemen 

bij professoren en andere medewerkers van de departementen political- en social 

science. Wat betreft schriftelijke bronnen had ik ook toegang tot de bibliotheek van 

de Harmandir Sahib en het informatie centrum van de Shiromani Gurdwara 

Parbandhak Committee1 (hierna kortweg SGPC genoemd). 

Voor het vinden van informanten heb ik regelmatig gebruik gemaakt van het 

sneeuwbaleffect. (Sleutel)informanten hadden vaak suggesties met wie ik nog meer 

over een bepaald onderwerp kon praten. Om de kans op toevallige data te 

verkleinen heb ik op verschillende locaties in de stad onderzoek gedaan. Vaste 

locaties waren in en rond het Harmandir Sahib complex, waar veel toeristen, 

pelgrims en dergelijke te vinden waren, Lawrence Road, een straat die zich snel 

ontwikkelt tot een moderne winkelstraat, Amritsar Train station, de Hall bazaar met 

zijn zeer gemêleerde populatie en Jallianwala Bagh, een park met 

herdenkingsmonumenten waar tijdens de koloniale periode het Britse leger het vuur 

opende op burgers en op de universiteitscampus van de Guru Nanak Dev Campus. 

Ik heb in totaal dertig formele interviews gehouden en een groot aantal informele 

gesprekken gevoerd. Op de Guru Nanak Dev University heb ik met een vijftal 

professoren expert interviews gehouden evenals met een tweetal PhD studenten. 

Tijdens het Hola Mohalla festival heb ik vijf open interviews gehouden en rond de 

twintig informele gesprekken gevoerd. Ik heb hier vanwege de taalbarrière veelvuldig 

gebruik gemaakt van een tolk bij de gehouden interviews en bij de informele 

gesprekken. Nadelig effect was hier de invloed die mijn tolk uitoefende op mijn 

informanten tijdens de interviews. In Amritsar spraken meer van mijn informanten 

Engels en hier was het zodoende minder vaak nodig om een tolk te gebruiken 

                                                 
1 Het comité dat de historische Gurdwara’s (tempels) in de Punjab bestuurt. 
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Mijn onderzoeksgroep bestond voornamelijk uit mannen tussen de 16 en de 

70 jaar. Gezien het vrij conservatieve karakter van de stad Amritsar, was het 

namelijk niet eenvoudig vrouwen op straat aan te spreken. Op de eerder genoemde 

locaties heb ik dan ook alleen op de universiteitscampus uitgebreid de mogelijkheid 

gehad om informele gesprekken en open interviews met vrouwen te hebben. De 

leeftijd van de vrouwen die ik hier gesproken heb lag tussen de 19 en de 26 jaar. 

Tevens heb ik hier alleen personen gesproken met een academische achtergrond. 

Universitair onderwijs in India is zodanig duurder geworden dat het voor veel families 

in de Punjab niet mogelijk is om de kinderen universitair onderwijs te laten genieten 

waardoor de studenten grotendeels uit de hogere- en lagere middenklasse 

afkomstig zijn. De kans op toevalligheden en resultaten die slechts gelden voor een 

beperkte groep worden als gevolg van de eerder genoemde beperkingen groter. Op 

andere locaties heb ik slechts zeer incidenteel gesprekken met vrouwen gehad. 

Over het geheel genomen staan deze aantallen dan ook niet in verhouding tot de 

hoeveelheid mannen die ik heb gesproken. Zodoende gelden mijn conclusies dan 

ook vooral voor een onderzoeksgroep van mannen tussen de 16 en de 70 jaar.  
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2. Achtergronden 
 
We zullen eerst kijken binnen welke context dit onderzoek heeft plaatsgevonden. 

Van belang zijn hier de achtergronden van het ontstaan van de staat Punjab en het 

sikhisme en de belangrijke positie van de stad Amritsar voor het sikhisme. Tevens 

zal ik kort stil staan bij de Khalsa, Keshdhari en Sahajdhari identiteiten daarbinnen. 

De laatste paragraaf behandelt de rol van het kastensysteem in India en de Punjab.  

  

2.1 Amritsar en de Punjab 
 
Mijn onderzoek heeft plaats gevonden in Amritsar in de staat Punjab. De stad heeft 

volgens de Indiase volkstelling van 2001 een inwoneraantal van 1miljoen2. De 

Harmandir Sahib in het oude gedeelte van Amritsar is een spiritueel en cultureel 

centrum en de grootste bestemming voor non-resident Indians in heel India. In 

Amritsar zijn dan ook veel sikhs uit de diaspora te vinden. De belangrijkste taal in 

Amritsar is het Punjabi dialect Maajhi, wat gezien wordt als standaard Punjabi. 

Andere belangrijke talen zijn het Engels en Hindi als lingua franca’s en het Urdu.  

De Punjab is een gebied in het noorden van India en Pakistan. Punjab in zijn 

huidige vorm is ontstaan in 1966 toen het voornamelijk Hindi sprekende gedeelte 

van de oudere eenheid Punjab werd afgescheiden in de nieuwe staat Haryana. 

Zowel in India als in Pakistan vormt de Punjab een van de welvarendste delen van 

het land (Nandi 2001). De Punjab is bekend als de geboorteplek van het sikhisme. Ik 

zal me hier verder beperken tot de Indiase staat Punjab.  

De bevolking in de Punjab stamt voornamelijk af van Arische stammen, die 

India binnenkwamen vanuit het noordwesten rond het tweede millennium CE. Er zijn 

echter ook prearische groepen aanwezig, welke waarschijnlijk Dravidians3 waren. 

Verdere golven van nieuwkomers zoals Grieken en Parthen zorgden voor nog 

grotere diversiteit. Later volgden invallen van groepen welke de islam vrijwillig en 

gedwongen verspreidden. Veel vrijwillige bekeringen kwamen tot stand door de 

invloed van de soefi heiligen (die grote invloed op het sikhisme hebben gehad).  
                                                 
2 http://www.censusindia.gov.in/ geraadpleegd op 1 augustus 2008 

3 Het gaat hier om een taalfamilie gesproken door ongeveer een kwart van alle Indiërs, voornamelijk in Zuid-India 

(ontleend aan Britannica Macropedia 2007).  
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Dankzij hun reputatie als een ‘volk van krijgers’ werden veel sikhs tijdens de 

Britse koloniale overheersing gerekruteerd voor het Britse leger. Opvallend is dat 

tijdens de eerste opstand van de Indiërs tegen de Britse kolonisators in 1857 de 

sikhs de Britten trouw bleven. De sikhs in het leger bouwden een reputatie op en 

bleven ook na de onafhankelijkheid een belangrijk deel van het Indiase leger 

uitmaken. 

Zestig procent van de bevolking van de Punjab hangt een vorm van het 

sikhisme aan. De rest van de bevolking bestaat uit hindoes en verder zijn er nog 

moslim, christen en jaїn minderheden. De zogenaamde Scheduled Castes4 of 

Untouchables van hindoeïsme en sikhisme omvatten een kwart van de bevolking 

(Britannica Macropedia 2007). Een groot gedeelte van de bevolking (39 procent5) 

van de sikhs in de Punjab is werkzaam in de landbouw. De “Green Revolution” heeft 

zich voornamelijk voorgedaan in deze regio en is dan ook de grootste 

graanproducent binnen India. 

Wereldwijd telt het sikhisme bijna 25 miljoen aanhangers, waarvan de meeste 

zich in de Punjab bevinden. Het heiligste schrijn van de sikhs, de Harmandir Sahib 

evenals de zetel van de hoogste religieuze Sikh autoriteit, de Akal Takht is in 

Amritsar gevestigd6. Het sikhisme is ontstaan in de vijftiende eeuw in Noord India en 

gebaseerd op de leer van goeroe Nanak Dev en negen opeenvolgende goeroes. 

goeroe Nanak kreeg een visioen van God om een boodschap van devotie te 

verkondigen en trok India rond om leerlingen om zich heen te verzamelen. Hij liet 

zich tijdens deze tochten inspireren door de beide religies die op dat moment in India 

succes hadden: het hindoeïsme en de islam. Volgens hem bezondigden die zich 

echter aan formalisme en ritualisme, terwijl de oorspronkelijke bezieling zoek was. 

Veeleer dan bewust bepaalde elementen over te nemen en andere aan de kant te 

schuiven, ontwikkelde Nanak gaandeweg eigen ideeën over god, de functie van 

rituelen en het belang van een universele gemeenschap. Zo heeft iedereen de kans 

om één te worden met God ongeacht geslacht of kaste en wordt in het sikhisme 

antropomorfisme met betrekking tot het Godsbeeld afgewezen.  

                                                 
4 Het gaat hier om groepen die aangewezen zijn door de natie-staat als achtergesteld en zodoende dus aanspraak 

zouden kunnen maken op minderheidsrechten. 

5 http://punjabgovt.nic.in/ECONOMY/AGRICULTURE_ALLIED.HTM geraadpleegd op 1 februari 2008 

6 www.britannica.com geraadpleegd op 21 januari 2008 
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Ook tegenwoordig zien we een aantal syncretische elementen terug in het 

sikhisme7. Sikhs accepteren de uit het hindoeïsme voortkomende ideeën van 

samsara (de vicieuze cirkel van geboorte, dood en wedergeboorte) en karma (idee 

dat handelingen uit het verleden invloed hebben op toekomstige levens) en tevens 

worden hindoe festivals soms ook door sikhs gevierd (Oberoi 1994: 111). Veel van 

mijn informanten wijzen er echter op dat het sikhisme wel degelijk een aparte religie 

is. 

 

2.2 Gebruiken, rituelen en de opkomst van de Khalsa 
 
The fifth Guru, Arjun Dev (1563-1606) stated: 

I do not keep the Hindu fast, nor the Muslim Ramadan 

I have broken with the Hindu and the Muslim 

I will not worship with the Hindu, nor like the Muslim go to Mecca, 

I shall serve Him and no other. 

I will not pray to idols nor heed the Muslims ‘azan. 

I shall put my heart at the feet of the one Supreme Being 

For we are neither Hindus nor Mussalmans (Jain 1990) 

 

Er bestaat een wijdverspreide notie dat alle sikhs duidelijk herkenbaar zijn aan de 

verplichte vijf k’s, te weten de kesh (ongeschoren haar), kanga (een kam), kara (een 

stalen armband), kirpan (een zwaard of dolk), de kachha (een soldatenonderkleed) 

en de tulband. Jain (1990) en Oberoi (1994) wijzen er echter op dat dit weliswaar 

geldt voor een specifieke groep, de Khalsa, maar dat dit zeker niet in de sikh 

geschriften terug te vinden is en ook niet vereist is binnen andere groepen sikhs, 

zoals de Udasi. Jain, Oberoi en McCleod (1989) stellen dan ook dat alle Khalsa 

weliswaar sikhs zijn, maar dat niet alle sikhs per definitie de Khalsa identiteit bezitten 

of zelfs maar ambiëren.  

In de beginperiode van het sikhisme bestond veel minder de neiging om 

duidelijke religieuze grenzen af te bakenen (Oberoi 1994:24). Volgens Oberoi (1994) 

past dit in de Indiase context, waar altijd een behoorlijke ambiguïteit en fluïditeit wat 

                                                 
7 www.kuleuven.be geraadpleegd op 22 februari 2008 
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betreft de religieuze identiteiten bestond. Echter, tijdens de opkomst van de Khalsa 

in de achttiende eeuw kwam hier enige verandering in. Bepaalde gedeelten van de 

sikh populatie begonnen nu bewust een distinctieve en aparte religieuze cultuur te 

construeren. De meest concrete uitdrukking van deze transformatie vinden we terug 

in de instelling van een gedragscode voor Khalsa sikhs. Ook werd een geheel 

nieuwe initiatierite ingesteld. De groeiende hegemonie van de Khalsa sikhs maakte 

echter geen einde aan de religieuze fluïditeit binnen de sikh traditie. Grote 

hoeveelheden sikhs bleven de sikh traditie anders interpreteren dan de Khalsa 

sikhs.  

Voor het grootste gedeelte van de negentiende eeuw was er dan ook nog 

een grote diversiteit binnen de sikh samenleving. Deze diversiteit maakte het 

mogelijk om tot tradities als bijvoorbeeld de Nirankari, Namdhari, Udasi of Nirmala te 

behoren. Veel van de sikhs behorende tot deze tradities hielden zich niet aan de 

Khalsa norm van ongeschoren en ongeknipt haar. Ook waren ze minder geneigd de 

externe symbolen van de sikh religie te dragen. Als gevolg van de afwezigheid van 

een centrale kerk en bijbehorende religieuze hiërarchie, werd heterogeniteit 

betreffende religieuze overtuiging, pluraliteit van rituelen en diversiteit van 

levensstijlen vrij geaccepteerd. Zo kon een bedevaart naar de Harmandir Sahib 

gecompleteerd worden door een bezoek aan een soefi heiligdom of een tocht naar 

Haridwar8 aan de Ganges.  

Langzamerhand ontstond er echter een bepaalde vernauwing in betekenis 

van de term Sikh als een religieuze term. Dit is volgens Thursby (1992) vooral een 

gevolg van het succes van twee bewegingen in koloniaal Punjab tijdens de eerste 

drie decennia van de vorige eeuw. De eerste was de Singh Sabha of Tat Khalsa, 

een brede religieuze beweging. Deze beweging slaagde er in om de religieuze 

praktijk van de sikhs te scheiden van die van hindoes. De tweede was de Gurdwara 

Reform of Akali beweging welke de controle verkreeg over een groot aantal sikh 

organisaties in de Punjab en in en rondom Delhi.  

De Singh Sabha beweging begon de diversiteit binnen de sikh traditie met 

achterdocht te bekijken. Sociale en culturele veranderingen, mede veroorzaakt door 

de Britse heerschappij, hielpen de Singh Sabha om de sikh traditie hervormen en de 

                                                 
8 Een heilige plaats voor hindoes. 
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diversiteit te vernauwen. Zo ontstond een specifiek discours over wat het betekende 

om een sikh te zijn, namelijk: iemand die: de vijf k’s als essentiële kenmerken 

erkende, alleen sikh heiligdommen bezocht en geen heiligdommen met andere 

religieuze connotaties, het Punjabi als de heilige taal van de sikhs beschouwde, rites 

de passage volgens voorgeschreven rituelen uitvoerde en geen verboden voedsel 

consumeerde (Oberoi 1994:25). Een nieuwe culturele elite eiste het recht op om 

anderen te vertegenwoordigen binnen deze enkelvoudige traditie.  

Volgens Oberoi (Ibid) was deze nieuwe beweging zo krachtig juist omdat het 

een “unchanging idiom in a period of flux and change” representeerde. Oberoi 

(1994:59) claimt dan ook dat de Khalsa is opgericht om de ambiguïteit tussen 

religieuze sikh identiteiten te beëindigen. Na de oprichting zouden de sikhs, in ieder 

geval normatief, het onderscheid kunnen maken tussen “wij” en de “anderen”. Deze 

distincties werden gemaakt door middel van een complex cultureel repertoire 

bestaande uit “inventive rituals”, gedragscodes, mythische narratieven en een heel 

nieuwe classificatie code betreffende het lichaam. Het resultaat van de veranderingen 

is ook terug te vinden in een gezaghebbende uitspraak in de Sikh Rahit Maryada, 

een manifest met gedragscodes dat ook nu nog steeds uitgegeven wordt. Meer 

hierover is te vinden in paragraaf 4.2.  

De Khalsa is langzamerhand de dominante groep binnen de sikhs geworden. 

Naast de Khalsa vinden we andere groepen welke gezien kunnen worden als 

dichtbij de Khalsa staand, zoals de Nihang. Degenen die bleven afwijken van de 

nieuwe, grote traditie, werden langzamerhand naar de marge van de sikh religieuze 

samenleving verbannen. Uiteindelijk keerden veel van deze groepen dan ook de 

sikh traditie voorgoed de rug toe en gingen hun eigen weg, meer hierover in 

paragraaf 5.4 

 

Wat houdt nu die Khalsa identiteit specifiek in? Binnen de Khalsa wordt verwacht dat 

een man zich op volwassen leeftijd laat initiëren in de gemeenschap. Vanaf dat 

moment zou hij zich moeten houden aan een strikte gedragscode en de vijf k’s 

dienen te dragen. In feite laat slechts een klein gedeelte van de sikhs zich nog 

initiëren. Die sikhs worden amritdharis genoemd omdat zij de amrit of de rituele 

nectar tot zich hebben genomen. Zij worden geacht zich aan de strenge 

voorschriften en de uiterlijke kenmerken te houden. Niet alle sikhs praktiseren hun 
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godsdienst echter even streng De keshdharis voldoen alleen aan de uiterlijke 

kenmerken zonder de gedragscode te volgen. In India behoren zij tot de 

meerderheid van de sikhs, terwijl zij overzee eerder gering in aantal zijn. De overige 

sikhs worden sahadjdharis of “slow adopters” genoemd, omdat zij hun levensstijl 

hebben aangepast. In de diaspora zijn die sikhs in de meerderheid. Tevens zijn er 

binnen de diaspora nog heel wat amritdharis en keshdharis die de voorschriften van 

hun groep naast zich hebben neergelegd9. Onthouden moet worden dat deze 

categorieën grote beperkingen hebben en weinig aanknopingspunten bieden bij de 

vraag hoe de sikh identiteit nu werkelijk geleefd en ervaren wordt.  

 

2.3 Kaste en sikhs 
 

In mijn onderzoek kwam het gesprek met mijn informanten vaak op het onderwerp 

kaste. Velen noemden het als een van de negatieve aspecten binnen het 

hindoeïsme, terwijl ze tegelijkertijd de onderlinge gelijkheid binnen het sikhisme 

roemden. Anderen beschreven juist weer de problemen die ze hadden binnen de 

relatiesfeer als gevolg van kaste. Ze gaven dan aan dat het kastensysteem wel 

degelijk ook bij sikhs een grote invloed had. Vaak zeiden mijn informanten in eerste 

instantie dat kaste niet zo belangrijk was, terwijl na doorvragen bleek dat dit toch wel 

het geval was.  

 

“Caste, that’s just formalities” roept Bhullar, een Arora sikh van 24 uit, boven het 

lawaai van de trein die zich met een gangetje van 50 km per uur van Delhi naar 

Amritsar voort sleept. Gezien de afstand van ruim 450 kilometer heb ik meer dan 

voldoende tijd om uitgebreid in gesprek te gaan met mijn medereizigers. Wanneer ik 

Bhullar vraag of hij zijn dochter met een Jat sikh zou laten trouwen schudt hij 

bedenkelijk het hoofd “Too many problems”. Wanneer ik doorvraag wat voor 

problemen dat dan zijn, ziet hij die vooral bij de Jat ouders. Volgens hem zouden ze 

ten eerste sowieso al niet geïnteresseerd zijn in een huwelijk met een Arora omdat 

ze zich beter voelen dan Arora’s. Als het al een keer voor zou komen dan zouden er 

veel problemen en spanningen zijn tussen de beiden families.  “Intercaste marriage 

                                                 
9 http://www.kuleuven.be geraadpleegd op 22 januari 2008 
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is just there because of love marriage…Our Punjabi culture is changing” verzucht hij. 

(bron: veldwerkjournaal 6 mei 2008) 

 

Met het laatste bedoelt hij blijkt later in het gesprek, dat onder andere als gevolg van 

de invloed van de media, love marriage meer een issue is geworden. Dit merk ik zelf 

ook heel erg aan alle vragen die op de universiteitscampus op me afgevuurd worden 

betreffende dit onderwerp.  

Een aantal dagen later blader ik door de Indian Tribune en valt mijn oog op 

de onderstaande contactadvertentie:  

 
“Wanted handsome match for Bedi Sikh Khatri girl, beautiful, slim, 25/5'-4", 

M.A. (Psy), M.Ed., Presently Lecturer. Engineer/Lecturer preferred. Aroras excuse. 

(bron: Indian Tribune 10 mei 2008)  

 

De familie van dit meisje uit de Khatri kaste, een redelijk hooggeplaatste kaste, zoekt 

een geschikte huwelijkskandidaat voor haar. Families van de lager in de hiërarchie 

geplaatste Arora kaste hoeven echter niet te reageren. Er zijn echter ook 

advertenties te vinden waarin vermeld staat: “cast no bar”. Ik vraag Rohit, een 

hindoe uit een hoge kaste met wie ik bevriend geraakt ben, wat daar nu precies mee 

bedoeld wordt. Hij legt uit dat het er hier meestal om gaat dat de Jati of subkaste niet 

van belang is. De overkoepelende kaste zoals de Vaishya (handelaren en boeren) 

speelt echter nog wel een belangrijke rol.  

 

Uit deze fragmenten komt kaste naar voren als één van de spanningspunten in het 

onderzoeksveld. Mijn sleutelinformant Kulbir noemt, tijdens een van onze vele, lange 

gesprekken, kaste “the biggest wall in India” waarna hij als overtuigd atheïst op een 

goede tweede plaats religie plaats. Hoewel we aan de ene kant de egalitaire traditie 

voortkomend uit de lessen van de goeroes hebben, blijkt aan de andere kant de nog 

steeds hardnekkige aanwezigheid van kaste binnen de sikh gemeenschap in Punjab 

(McLeod 1976:84).  

 

Een groot probleem met het woord kaste is dat het twee betekenissen heeft. De 

Britse historicus Basham (1968) schreef hier aan het einde van de Britse periode al 
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over. Volgens Basham moeten we het Varna patroon van het Jati patroon 

onderscheiden. Hij ziet de Varna als een vorm van (sociale) klasse. De Varna is een 

klassieke piramide vorm met van boven naar beneden de Brahmanen (priesters), de 

Kshatriya’s (strijders), de Vaishya’s (boeren en handelaren) en onderaan de 

Shudra’s (arbeiders). Het Jati patroon houdt een enorme hoeveelheid hiërarchische 

groepen op het Indiase subcontinent welke ook bepaald worden door patronen van 

exclusiviteit. Deze Jati’s passen in theorie binnen de Varna piramide. We kunnen er 

echter niet vanuit gaan dat deze Jati’s precies voortkomen uit de Varna’s. Zo 

variëren de grenzen en de status ervan nogal in verschillende delen van India. 

Brahmanen worden bijvoorbeeld niet overal gezien als de superieure Varna.  

Dit zien we onder andere terug in de Punjab waar de Brahmaan een 

beduidend minder verheven status heeft dan in andere delen van India. Zodoende 

moeten we tot de conclusie komen dat deze Jati’s meer zijn dan slechts 

subcategorieën van de Varna’s. Ik parafraseer McLeod in Ballantyne (2007), die 

kritiek heeft op het werk van Basham. McLeod meent dat het klassenbegrip hier te 

nauw is en slechts gericht op economische scheidingen. De betekenis gaat echter 

veel dieper: “It’s extending into a broad social sense with fixed boundaries” 

(Ballantyne 2007:107).  Jati’s worden, net als Varna’s, bepaald door strikte regels 

met betrekking tot endogamie en beide groepen behelzen de mogelijkheid om te 

stijgen of te dalen op de sociale ladder. De overeenkomsten tussen Varna’s en Jati’s 

zijn echter maar gedeeltelijk. Varna’s zorgen voor een bepaalde hiërarchie, maar 

deze volgen zelden precies het model van het klassieke Varna patroon (Ballantyne, 

2007: 107-108).  

Wanneer we kijken naar de verschillende kasten in Punjab zien we dat 

ongeveer 66 procent Jats zijn. Zij zijn de landeigenaren afkomstig uit de rurale 

gebieden. Op basis van de Varna hebben zij een vrij lage status, maar het feit dat ze 

dominant zijn in ruraal Punjab bood mogelijkheden om deze status te verbeteren. De 

Ramgarhians zijn traditioneel gezien de dienaren van de landeigenaren en hebben 

beroepen als timmerman en dergelijke. De Dalits zijn afkomstig van Hindoe Dalits, 

die zich hebben bekeerd tot sikhs. Hun positie is echter ongeveer hetzelfde 

gebleven. In veel dorpen op het platteland in Punjab leven ze apart van de rest van 

de inwoners.  
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Twee andere groepen zijn die van de Khatri’s en de Arora’s (elk niet meer 

dan 2.5 procent van de totale sikh populatie). Uit deze kasten heeft slechts een klein 

gedeelte het sikhisme aangenomen. Over het algemeen hebben ze winkels of zitten 

in zaken. Bij deze twee kasten zien we wel regelmatig huwelijken tussen hindoes en 

sikhs. (Ballantyne 2007) 

Vanuit het sikhisme en de goeroes is er kritiek op de Varna’s. Ik parafraseer 

McLeod (1989), die stelt dat er wel acceptatie is van kaste als een horizontaal 

systeem, maar niet als een verticaal systeem van hoge en lage status. Dit 

horizontale systeem werd gezien als noodzakelijk voor een geordende 

maatschappij. Aan het einde van de negentiende eeuw kwam er echter verzet tegen 

het kasten systeem en werden er onder andere door de Singh Sabha10 beweging 

pogingen ondernomen om tot een distantiëring van de hindoes te komen. Ten tijde 

hiervan schreef Kahn Singh Nabha (1898) het polemische werk “Hum Hindu Nahin” 

ofwel ‘wij zijn geen hindoes’ (Judge 2005, Ballantyne 2007). Dit werk is niet alleen in 

academische kring bekend, ook sommige informanten er buiten refereren eraan. 

Een voorbeeld van deze pogingen tot distantiering is het streven de got11 naam te 

vervangen door Singh, of de vrouwelijke versie, Kaur (Ballantyne: 2007:111). Veel 

sikhs gebruiken tegenwoordig echter hun kaste naam als achternaam terwijl Singh 

of Kaur in het midden geplaatst wordt.  

Politieke partijen kunnen over het algemeen binnen de sikh gemeenschap 

evenveel rekenen op kaste oriëntatie als bij de hindoe gemeenschap (Mcleod, 1989: 

110). Ook volgt de meerderheid van de sikhs nog steeds Jati reguleringen 

betreffende huwelijken. Tegenwoordig zien we dat een groot deel van de sikhs de 

idee van Varna’s afwijzen, maar niet dat van de Jati. Het gaat dan om een afwijzing 

van de superioriteit van de Brahmaan en theorieën betreffende status en macht 

gebaseerd op de Veda’s. Claims en noties betreffende puurheid en onreinheid 

worden dan ook als niet legitiem gezien (McLeod 1989). 

Hoewel het sikhisme als ideaal verschil in status op grond van Varna en Jati 

afwijst, speelt het op de achtergrond toch vaak een rol. In gurdwara’s zoals de 

Harmandir Sahib in Amritsar is geen plaats voor kaste discriminatie op basis van 

                                                 
10 Opgericht in 1874 met als doel de hervorming en vernieuwing van de Panth  

11 Exogame kaste ordening binnen de Jati’s 
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puurheid en onreinheid. Iedereen zit naast elkaar en het is niet mogelijk om de 

origine van geserveerd voedsel na te gaan. Dit is echter niet in alle gurdwara’s het 

geval. Kaste is wijdverspreid aanwezig in Punjab en heeft grote invloed. Veel sikhs 

vinden echter dat kaste geen plaats heeft binnen het sikhisme. Dit is een erfenis van 

de Tat Khalsa overtuiging dat kaste fout moet zijn aangezien het vanuit het 

hindoeïsme afkomstig is. “Because caste is at the heart of Hindu society it must be 

discarded by all who call themselves Sikhs”. Hoewel veel sikhs got namen niet meer 

gebruiken als achternaam, maar gewoonweg Singh bleven toch veel gewoontes 

gebaseerd op kaste achtergrond bestaan. Te denken valt hierbij aan bepaalde 

huwelijkstradities. Als gevolg van het over het algemeen goede opleidingsniveau van 

volgelingen van de Tat Khalsa principes zijn deze veel meer bekend in het westen 

en worden daarom onterecht als representatief gezien. In dorpen op het platteland 

van Punjab is de praktijk echter heel anders (Ballantyne 2007). 
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3. Identiteit, etniciteit en religie 
 
3.1 Ontwikkeling identiteitsbegrip 
 

In de wetenschap was Erik Erikson een van de eerste wetenschappers die zich 

expliciet met identiteit bezig ging houden (Cote 2002:17). Verder bouwend op 

freudiaanse theorieën maakte hij een onderscheid tussen persoonlijke identiteit, zoals 

idiosyncratische kenmerken, enerzijds en sociale identiteit, waarbij het gaat om het 

repertoire aan sociale rollen dat een persoon vervult, anderzijds.  

Als reactie op het populaire essentialistische beeld van culturen en identiteit als 

statische, gebonden eenheden zien we in de sociale wetenschappen de opkomst van 

het constructivisme en instrumentalisme. Barth (1969) legt in zijn werken de nadruk op 

(etnische) identiteit als ontstaan vanuit interactie met andere groepen. Hij wordt 

meestal als instrumentalist gezien, hoewel Cohen in Eriksen (1993,53-54), Barth 

beschuldigt van het in de hand werken van essentialisme en primordialisme. 

In een essentialistische aanpak ten opzichte van een concept zoals identiteit 

zien we identiteit als statisch en gefixeerd in relatie tot de culturele en sociale 

contexten. Identiteit en cultuur worden vanuit dit gezichtspunt bezien als dingen die 

mensen ‘hebben’. In hun boek “The Social Construction of Reality” stellen Berger en 

Luckmann (1966) dat de sociale realiteit niet natuurlijk en vanzelfsprekend is maar 

sociaal geconstrueerd is. Door interactie tussen (groepen) mensen worden kennis en 

de concepties van mensen over de realiteit geïnstitutionaliseerd en betekenissen in de 

samenleving verankerd. In het verlengde hiervan moet de (collectieve) identiteit dus 

ook als geconstrueerd gezien worden. In het standaardwerk “Imagined communities” 

beschrijft Benedict Anderson (1983) de natie als verbeelde (dus geconstrueerde) 

gemeenschap. Wetenschappers als Baumann (1999), Eriksen (1993) en Ghorashi 

verzetten zich eveneens tegen de (vooral in het populaire discours) nog steeds veel 

voorkomende reïficatie van concepten als cultuur en identiteit. Identiteit is:  

 

“Neither fixed nor given. Rather it is a changing view of the self and the other, 

constantly acquiring new meanings and forms. This dynamic aspect of identity is, 

nevertheless, a situated change that involves certain elements of continuity. I also refer 
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to the multiplicity of identity, although I show that this not based on entirely free choices 

but situated” (Ghorashi 2003:8).  

 

We zien hier dus duidelijk identiteit als niet gegeven en vaststaand naar voren komen. 

Het voordeel van deze visie is dat deze tevens de mogelijkheid biedt om voorbij de 

vanzelfsprekendheid van (collectieve) identiteiten te denken. Zodoende kunnen ook de 

machtsverhoudingen, die vaak achter een collectieve identiteit verborgen liggen, 

zichtbaar worden gemaakt. De collectieve identiteit is per slot van rekening binnen een 

bepaalde context ontstaan waarin bepaalde aspecten van deze identiteit wel 

betekenisvol zijn geworden en andere niet. Dit heeft onder andere te maken met wie in 

de machtspositie verkeert om zijn betekenissen op te leggen aan anderen. Identiteit 

heeft hier een dynamisch karakter evenals elementen van continuïteit.  

Ghorashi noemt hier het meervoudige karakter van identiteit. Zij wijst hiermee 

op de idee dat een individu verschillende identiteiten (en rollen) heeft en deze naar 

gelang de context afwisselt. Zij voegt daar echter aan toe dat deze meervoudigheid 

beperkt wordt naar gelang de situatie en er dus geen volledig vrije keuze in deze 

mogelijk is. Zo zullen er bepaalde situaties zijn waar een specifieke identiteit opgelegd 

wordt door anderen. Amartya Sen (2006) benadrukt eveneens deze meervoudigheid 

van identiteit en waarschuwt voor de gevaren van het benadrukken van slechts één 

singuliere identiteit. Hij noemt hier bijvoorbeeld Huntington (1996) met zijn “Clash of 

civilizations”, wiens indeling van de wereld in verschillende civilisaties op grond van 

religieuze identiteit, volgens Sen, zorgt voor een gevaarlijke polarisering van de wereld.  

 
3.2 Etniciteit en religie 
 
De belangrijkste collectieve identiteit die in mijn onderzoek een rol speelt, valt te 

typeren als etno-religieus.  Baumann (1999) stelt dat religie, net als etniciteit een 

gemakkelijke prooi is van essentialistisch denken. Gezien de belangrijke rol die 

religie speelt voor de sikh gemeenschap is het dus zaak hier zeer alert op te zijn. 

Religie wordt veelal gepresenteerd als onveranderlijk, gebaseerd op eeuwenoude 

heilige teksten, in plaats van als de overtuigingen van levende en veranderlijke 

wezens die deze tradities steeds opnieuw interpreteren, veranderen of 

herbevestigen. Juist hierdoor nemen claims betreffende religieuze identiteit vaak een 

 21



absoluut karakter aan. Dergelijke claims zijn vaak in het voordeel van de religieuze 

elite. Baumann (1999:87) stelt zelfs dat dit altijd het geval is: “It will be noted that is 

always the (usually self-appointed) elites in all three cultural fields who keep 

attempting to refix the dividing lines “. 

Etniciteit is een complex begrip dat, ondanks alle studies die ernaar gedaan 

zijn enigszins vluchtig blijft. Een probleem van etniciteit is de in het populaire 

discours vaak veronderstelde biologische achtergrond ervan. Waar we het vroeger 

vaak over ras hadden, is etniciteit tegenwoordig veelal de gebezigde term en 

etniciteit wordt in sommige gevallen gebruikt als eufemisme voor ras (Baumann 

1999). Hoewel Etniciteit dus een term met haken en ogen is, hebben we om wereld 

te duiden nu eenmaal bepaalde termen nodig om die op vergelijkbare fenomenen in 

verschillende situaties los kunnen laten. Dit houdt uiteraard automatisch in dat er 

sprake zal zijn van een zekere generalisering en dat bepaalde nuances verloren 

zullen gaan (Manor 1996:460). We moeten ons hier echter wel bewust van blijven en 

waken voor reificatie en essentialisering.   

Cohen staat een vrij radicale instrumentele visie van etniciteit voor:  

 

In Cohen’s view, ethnic identities develop in response to functional organizational 

requirements. He defines ethnicity simply as a particular form of informal political 

organization where cultural boundaries are invoked so that the group’s resources or 

symbolic capital can be secured. (Eriksen 1993: 53). 

 

 Hier worden de verbanden tussen cultuur en etniciteit dus verder doorgesneden. 

Etniciteit moet in Cohen’s visie eigenlijk beperkt worden tot politieke processen 

waarin informele “corporate groups” actief zijn. De politieke functie ervan staat 

centraal. In mijn onderzoek kom ik ook duidelijk instrumentele componenten tegen, 

welke een rol spelen bij het uitdragen van een specifieke sikh identiteit. Kuldeep 

Singh, hoofd van “political science department” van de “Guru Nanak Dev University” 

beschrijft bijvoorbeeld de bewuste uitvergroting van verschillen tussen diverse 

groepen. Hier valt bijvoorbeeld te denken aan de slachtwijze van dieren, die beslist 

op een andere wijze gedaan moest worden dan de methode die moslims gebruikten 

om dieren Halal te slachten. Onderscheiding ten opzichte van hindoes zien we in de 

pogingen van de Singh Sabha beweging om sikhs te overreden de kaste naam te 
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laten vallen en hiervoor in de plaats de naam Singh aan te nemen. Ook in de laatste 

uitgave van de Sikh Rahit Maryada vinden we artikelen terug welke bedoeld zijn om 

grenzen te trekken zoals: “a Sikh should add the suffix Singh to the name of his son” 

(2006:24) en “The guru’s tenets are not believing in or according any authority to 

Muslim seers…” (ibid:23) 

 

Uiteraard kan niet elk individu een eigen specifieke etnische identiteit bezitten. Wij 

vereenzelvigen ons met een bepaalde collectieve identiteit, welke we zelf claimen12. 

Nu is het natuurlijk niet zo dat men zo maar elke identiteit kan kiezen. De mogelijke 

keuzen zijn beperkt en moeten gebaseerd zijn op een ‘logische veronderstelling’. 

Voor een Tibetaanse vluchteling ligt het wegens uiterlijke en godsdienstige redenen 

dus niet zo voor de hand om een sikh identiteit te claimen. Desalniettemin is er wel 

degelijk behoorlijk wat ruimte om de eigen identiteit in te vullen. Ik parafraseer 

Tambiah (1988 335-336), die etnische identiteit beschrijft als: een zelfbewuste en 

uitgesproken identiteit die een aantal attributen concretiseert en als natuurlijk stelt – 

gewoonlijk gaat het om: huidskleur, taal, religie, territorium - en deze als zijnde 

onlosmakelijk en als mythologisch historische erfenis verbindt aan een bepaald 

collectief. De centrale componenten in deze beschrijving van identiteit zijn ideeën 

over erfenis, afstamming, thuisland en de verbintenis door verwantschap. Deze 

kunnen ingezet worden om bepaalde claims neer te leggen na een inschatting van 

de voordelen ervan.  

Opvallend hieraan is Tambiah’s nadruk op het strategische, rationele aspect 

en de grote vrijheid wat betreft keuze van elke identiteit. Eriksen (1993:123-124) 

voegt hier dan ook terecht aan toe dat we er voor moeten waken dit strategische, 

vrijwillige aspect niet te veel te benadrukken. Zo zien we in de Punjab dat er 

verschillende beperkingen zijn wat betreft de keuzevrijheid. Sikh ben je vanuit het 

oogpunt van leden van de Shiromani Akali Dal13 en in het verlengde daarvan de 

SGPC pas wanneer je aan een aantal strikte voorwaarden voldoet (zie ook 

                                                 
12 Kanttekening hierbij is wel dat in bepaalde contexten een etniciteit zo dominant is dat deze ons als neutraal gaat 

voorkomen en er dus minder sprake is van een bewuste claim (Ghorashi 2003).  

 

13 Politieke partij in de Punjab 
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paragraaf 4.2). Ook hier is er dus weer sprake van machtsprocessen betreffende de 

invulling van de zelfdefinitie alsmede de definitie van de ander. 

Veel mensen zijn wel degelijk ‘slachtoffers’ van etnische classificatie, welke 

ze zelf helemaal niet ondersteunen. Dergelijke groepen zijn vaak ook slachtoffers 

van economische segregatie. In bepaalde natie-staten wordt hierop gereageerd door 

invoering van minderheidsrechten en positieve discriminatie (bijvoorbeeld op de 

arbeidsmarkt). In de Punjab zien we dat veel sikhs tot de zogenaamde Scheduled 

Castes14 behoren. Tevens zien we dat bepaalde groepen sikhs in de Punjab rechten 

hebben geëist op religieus gebied. Zo heeft men een heilige status geëist voor de 

stad Amritsar binnen de natie-staat. Ook zouden voordrachten uit de sikh geschriften 

drie uur per dag op de publieke radio uitgezonden moeten worden (Nandi 2001).  

 

Barth (1969) bekritiseerde in “Introduction, Ethnic groups and boundaries, The social 

organization of cultural difference” het gebruikelijke (en nu nog steeds gebruikte) 

discours dat etnische fenomenen voorkomen tussen groepen, die al cultureel 

verschillend zijn alvórens het contact. Volgens Barth ontstaan deze fenomenen juist 

in een spanningsveld van etnisch onderscheid. Pas wanneer er een “ander” bestaat 

wordt etniciteit van belang. Er zijn tenslotte tenminste twee dingen nodig om een 

verschil te creëren. Mensen benadrukken of bagatelliseren verschillende attributen 

van hun etniciteit. Baumann (1999:21) gebruikt hier de term “shifting identity” voor. 

Etniciteit is zodoende een in de tijd bevroren handeling van etnische identificatie. 

Zodra het sociale klimaat kouder wordt hardt deze identiteit zich; wanneer het 

sociale klimaat warmer wordt kan deze identiteit zachter worden en weer nieuwe 

vormen aannemen.  

Baumann (ibid) beschrijft identiteit als gefragmenteerd, oneenduidig en 

procesmatig. Volgens Baumann (1999) maken individuen niet slechts van een 

identiteit gebruik, maar wisselen ze hun nationalistische, etnische of religieuze 

identiteit af naar gelang de context. In mijn onderzoek komt dit duidelijk terug.  

 

                                                 
14 Het gaat hier om groepen die aangewezen zijn door de natie-staat als achtergesteld en zodoende dus aanspraak 

zouden kunnen maken op minderheidsrechten. 
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Tijdens een van mijn rondes door Amritsar samen met mijn tolk Shera, een jonge 

sikh die de stad op zijn duimpje kent, raken we in gesprek met een man van rond de 

veertig. Geen uitzondering in een stad waar iedereen je toch op zijn minst vraagt 

waar je vandaan komt en wat je dan wel van Amritsar vindt. De man zit rustig onder 

een boom vlakbij de Harmandir Sahib. Hij vertelt dat hij, wanneer hij maar even tijd 

heeft, hier naar toe komt ‘to see the forefathers and make prayer for the welfare of 

the world’. Wanneer we het over het sikh-zijn in India en in de Punjab hebben ziet hij 

geen problemen. Hij voelt zich Punjabi, Indian én sikh en is ‘part of India like arms 

part of body’. Over het sikh-zijn in hedendaags India zegt hij: ‘because of modern 

lifestyle people are not learning about Sikhism anymore, many are too busy. People 

are forsaking Sikhi, cutting and shaving beard hair. However, they are still proud 

Sikhs. People talk about it less, still when something bad happens all will fight for 

Sikhism’. De naar mijn idee potentiële spanningspunten die dit impliceert ziet mijn 

informant echter niet. (bron: veldwerkjournaal, Amritsar 13 maart 2008) 

 

Prince, een jonge sikh die als leraar in Amritsar werkt zegt stellig: “I am first Sikh, 

then Punjabi and belong to India so ready to die for my country”. Informanten 

zeggen dus dat voor hen de identiteit als respectievelijk sikh, Punjabi en Indiër van 

belang is, waarmee zij zowel de religieuze, regionale (en tevens linguïstische) als 

nationale identiteit waarde toekennen. Prince beschrijft de kwaliteiten van de sikh en 

het sterkere karakter ten opzichte van de hindoes, terwijl hij later vertelt over zijn 

bereidheid om voor de natie-staat te sterven. Belangrijk om te onthouden is dat het 

hier gaat om dezelfde natie-staat, welke in 1984 onder Indira Gandhi de Harmandir 

Sahib aanviel om sikh separatisten uit te schakelen.  

Om het één en andere nog verder te compliceren, speelt er nog een enorm 

scala aan andere potentiële identiteiten een rol, zoals gender, klasse, leeftijd, 

etcetera. We zien hier dus nogmaals het meervoudige karakter van identiteit 

terugkomen wat ook Sen (2006) en Ghorashi (2003) al benadrukten. Nationaliteit, 

etniciteit en religie zijn niet vaststaand, maar aan verandering onderhevig en dat 

geldt uiteraard ook voor de identiteit, die ze helpen vormen. Identiteit moet gezien 

worden als een aspect van een sociale relatie. Dit aspect is contextueel, situationeel 

en onderhandelbaar.  
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Voor mijn onderzoek ben ik vertrokken vanuit deze constructivistische en 

instrumentele notie van (etnische)identiteit. Een andere belangrijke invalshoek hier is 

de structuratietheorie van Anthony Giddens (1984) welke voluntaristische en 

structurele aspecten combineert bij het duiden van menselijk gedrag. Giddens tracht 

hierbij de agency versus structuur dichotomie te verenigen, wat ik eveneens heb 

nagestreefd. 

 

3.3 Identiteit in narratieven 

 

Positivistische sociologie behelst de idee van objectieve kennis gebaseerd op 

wetenschappelijke observatie en de empirische realiteit (Berger and Quinney 2005). In 

het postmoderne tijdperk van de laat twintigste en begin eenentwintigste eeuw zien we 

echter een groeiend aantal sociologen dat teleurgesteld is in het project van de 

positivistische sociologie. Critici stellen dat de sociologie te afhankelijk is geworden van 

kwantitatieve instrumenten. De sociologie zou te ver verwijderd van het dagelijkse 

leven van mensen zijn, om de claim een empirische wetenschap te zijn die de sociale 

realiteit kan duiden, waar te maken. De op het eerste gezicht objectieve data wordt 

aangetast door het feit dat de getallen niet voor zichzelf spreken. De betekenis is voor 

een groot deel een retorische totstandkoming, waarbij onderzoekers relaties leggen 

tussen variabelen met beschrijvende termen. (Agger 2000, Maines 1993).  

Tijdens dit postmodernistische slachtveld zien we de narratief te voorschijn 

komen als een van de manieren om de sociale realiteit toch te kunnen duiden. De 

narratief, afkomstig van het Latijnse werkwoord narrare, wat “vertellen” betekent, is een 

construct gegoten in een geschikte vorm (verhaal, beelden, proza, poëzie, theater, 

dans, etcetera) dat fictieve of non-fictieve gebeurtenissen beschrijft. De narratief is dan 

ook een belangrijke cultuurdrager (Clandinin and Connelly 2000). Narratieven gaan 

over de verhalen van mensen: “It is about imbuing life events with a temporal and 

logical order, about establishing continuity between the past, present, and as yet 

unrealized future, about transforming human experience into meaning” (Ochs and 

Capps 2001:2).  Hieruit volgt dat deze verhalen duiding trachten te geven aan de 

ervaringen van mensen en deze in te bedden in het heden, maar ook continuïteit met 

het verleden te verzorgen en richting te geven voor de toekomst. In de sociale 

wetenschap wordt de term al in de jaren vijftig van de vorige eeuw gebruikt door de 
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antropoloog en etnograaf Levi-Strauss, om onder andere culturele fenomenen als 

mythologie, verwantschap en voedselbereiding te analyseren en te duiden (Levi-

Strauss 1963). Recenter maakt Ghorashi (2003) in haar onderzoek onder gevluchte 

Iraanse vrouwen in Nederland en de Verenigde Staten veelvuldig gebruik van 

narratieven.  

Giddens (1991) gebruikt de term “narrative of the self” om identiteit te duiden. 

Wekker (1998) voegt hier aan toe dat dit narratief ligt in een spanningsveld tussen “wat 

we van huis uit over onszelf meegekregen hebben en wat de dominante vertogen ons 

voorhouden”, en zo steeds nieuwe vormen krijgt. Bij de sikh gemeenschap zien we 

vertogen, die niet altijd commensurabel zijn met de vertogen van de natie-staat. Zo 

schetst Cynthia Mahmood (1994) een beeld van een gemeenschap waar geweld 

ingebed is geraakt in een complex web van culturele betekenisgeving. Dit leidt tot een 

aanvaring met de natie-staat welke een monopolie op geweld claimt (zie ook hoofdstuk 

7). De non-essentialistische benadering ten opzichte van identiteit, die met behulp van 

narratieven geschetst wordt, laat meer ruimte voor de analyse van het individuele 

handelen ten opzichte van de eigen cultuur. De beleving en betekenisgeving van 

individuen ten opzichte van hun cultuur is divers en veranderlijk. Mensen zijn in staat 

om hun culturele habitus te bekritiseren en zich open te stellen voor vernieuwing en 

aanvulling door nieuwe culturele elementen.  

Ghorashi (2003) benadrukt het gevoel van veiligheid wat nodig is om dit soort 

reflectie en vernieuwing mogelijk te maken. Interessant is het dan ook om te kijken hoe 

het in de Punjab met dat gevoel van veiligheid gesteld is en hoe dat in het verleden 

was. Ik zal hier later op terugkomen. Volgens Ghorashi is het zo dat zelfs al worden de 

handelingen van individuen tot op zekere hoogte bepaald door hun habitus, toch zijn ze 

altijd in staat tot een zekere mate van ‘experimenteren’ met hun identiteit. Ook in het 

geval van een reactieve houding waarbij de vorming van identiteiten zeer 

essentialistisch lijkt, zijn deze identiteiten gesitueerde en contextgebonden producten. 

Want de manier waarop individuen met de inhoud van hun cultuur omgaan, is niet per 

definitie vastgelegd, maar wordt beïnvloed door contextuele factoren (Ibid.).  

 

In mijn onderzoek is de narratief een centraal staand concept geweest. De narratief 

was bijzonder geschikt om de identiteit van sikhs te onderzoeken aangezien het recht 
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doet aan de complexe sociale realiteit in het onderzoeksveld en in het verlengde 

hiervan het fluïde en processuele karakter van identiteit.  

De narratief is dan ook zeer bruikbaar gebleken om processen van identificatie 

bij de sikh gemeenschap te verkennen. Uiteraard was het ook hier van belang om niet 

slechts van de narratieven uit te gaan, maar ook ‘tussen de woorden’ door te lezen en 

de stiltes en contexten te duiden. Ghorashi (2003) zegt hier over: “In order to capture 

refugees’ experiences and narratives it is necessary to create space within research to 

be able to notice the untold within the interviews”.  

 
3.4 Identiteit en koloniale classificatie 
 

“If you don’t separate Sikhs from Hindus they will merge and who will we then recruit 

for the army”, roept professor Paramjit Judge aan de Guru Nanak Universiteit 

lachend terwijl hij Bingley (1899), een Britse officier, citeert. Hij refereert hier aan het 

door de Britten geïntroduceerde idee van de sikhs als “martial race” met allerlei 

specifieke kwaliteiten. De volhardendheid van deze ideeën blijkt wel uit het feit dat 

meer dan zestig jaar na het vertrek van de Britten, informanten nog steeds deze 

mythe van “martial race” op allerlei manieren onderschrijven. Zo beschrijft Prince de 

sikhs als “aggressive by nature when challenged”. Anderen noemen de 

uitzonderlijke verrichtingen van sikhs in het leger. Wellicht is het idee van de sikhs 

als “martial race” nog steeds zo aanwezig door de congruentie van deze koloniale 

ideeën met de erfenis van Guru Gobind Singh15, welke de Khalsa en het idee van de 

Saint soldier introduceerde.  Doordat de Britten aansloten bij al bestaande noties 

over sikhs in mondelinge verhalen en schriftelijke bronnen, bijvoorbeeld te vinden in 

de grote hoeveelheid hagiografische literatuur over Guru Gobind Singh, is dit idee 

wellicht des te potenter.  

Wat houdt dit idee van de “Saint Soldier” nu in? Verschillende informanten 

refereren aan dit begrip, zo legt Bhalwant een sikh afkomstig uit de diaspora dat een 

sikh een “perfect human being” moet zijn, oftewel een “saint”. Hij benadrukt dat je op 

de eerste plaats ”saint” bent en pas op de tweede plaats een “soldier”. Andere 

informanten beschrijven de “saint soldier” als betrouwbaar en altijd bereid om de 

                                                 
15 De tiende goeroe van de Sikhs, die de Khalsa oprichtte in 1699 (McLeod, 1989) 
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zwakken en armen te beschermen. We zien hier een zekere dualiteit die terug te 

voeren is op de twee belangrijkste goeroes: goeroe Nanak en goeroe Gobind Singh. 

Afbeeldingen van goeroe Nanak zijn overal te vinden op de bazaars in Amritsar en 

bij de Harmandir Sahib. Hij wordt altijd weergegeven als een wijze denker. De 

afbeeldingen die we van goeroe Gobind Singh echter tegenkomen hebben een heel 

ander karakter. Hij wordt altijd weergegeven als een soldaat of edelman. Ook in de 

aanwezige hagiografische literatuur over goeroe Gobind wordt vooral zijn mannelijke 

kracht en zijn dapperheid benadrukt (Ballanytyne 2007:36). 

Opvallend is de ambivalente attitude onder mijn informanten ten opzichte van 

de voormalige kolonisator. Aan de ene kant zien we dat veel informanten het door 

de Britten geïntroduceerde begrip van de sikhs als “martial race” overgenomen 

hebben. Er is een bepaalde, collectieve trots op de reputatie van sikhs als elite 

soldaten (de sikhs die ooit in het Britse koloniale leger zaten lijken hier ook onder te 

vallen). Tevens zijn veel gewoontes van de Britten over genomen. Te denken valt 

aan bepaalde sporten: de nationale sport van India is niet voor niets het cricket. Ook 

werd ik door een van mijn informanten mee genomen naar een chique club die deed 

denken aan een soort officiersmess. Hier kwamen vooral de meer welgestelde sikhs 

om whisky’s met namen als “Bagpiper” of “Royal Stag” te drinken. Aan de andere 

kant worden de ‘verdeel en heers’ strategieën van de Britten gehekeld. Zo vertelt 

Jaswan dat de Britten grote invloed hadden op het identiteitsbesef van Sikhs: ”They 

decided who were sikhs and who were not…Baptized people were  privileged in the 

army…It’s all because they wanted to divide the people” (bron: veldwerkjournaal 25 

april 2008). Ook Baldeep, een 35 jarige sikh met wie ik in gesprek kom tijdens een 

wandeling over Lawrence Street in een rijker gedeelte van Amritsar praat in deze 

trant. Hij claimt dat de spanningen tussen hindoes en moslims aangewakkerd 

werden door de Britten. Verontwaardigd zegt hij dat de acties van de BJP, een 

hindoe nationalistische partij te vergelijken zijn met de manier waarop de Britten ooit 

gebruik maakten van het “divide and rule’ principe. Sikhs worden door een aantal 

informanten genoemd als de meeste fanatieke vrijheidsstrijders. Zo vertelt Prince 

trots dat de meeste martelaren, tijdens de onafhankelijkheidsstrijd, sikhs waren. Op 

de bazaars en in huizen van sikh families zijn veel portretten te vinden van Bhagat 

Singh, een revolutionair uit Punjab, die door mijn sleutelinformant Kulbir ‘de Indiase 

Che Guevara’ wordt genoemd en in 1931 door de Britten werd opgehangen, waarna 
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hij door zijn aanhangers tot martelaar werd uitgeroepen. Op de gedenkplaats van de 

door generaal Dyer aangerichte slachtpartij onder ongewapende demonstranten bij 

Jallianwala Bagh park in hartje Amritsar, verdringen zich elke dag sikhs, hindoes en 

moslims van heinde en verre om de eeuwige vlam en de fotogalerij van de 

martelaren te bezichtigen.  

 

De classificatie van de Britten ging zo ver dat er strenge selectie criteria waren voor 

wie nu een echte sikh was en dus geschikt voor het leger. Zo schreef kapitein 

Falcon16 in 1896: "The back-bone of the Sikh people is the great Jat Race, divided 

and sub-divided into numerous clans. The Jats are thoroughly independent in 

character, and assert personal and individual freedom, as against communal or tribal 

control, more strongly than any other people". Zodoende werd de kaste van de Jats 

als de ‘echte’ sikhs geclassificeerd. Hoewel zij weliswaar een groot gedeelte van de 

sikhs in Punjab uitmaken, zijn er wel degelijk vele andere groepen zoals de Arora’s, 

welke zich ook sikh noemen. De Jat sikhs zijn ook nu nog in de SGPC en het 

bestuur van Punjab zwaar vertegenwoordigd. Over het algemeen wordt 

tegenwoordig vooral de Khalsa sikh en niet zozeer de Jat als de “echte” en meest 

‘authentieke’ sikh gezien.  

 

In de literatuur over etniciteit en koloniale samenlevingen beargumenteert Eriksen 

(1993) dat etniciteit in prekoloniale samenlevingen een heel andere notie behelst 

dan etniciteit in koloniale en postkoloniale samenlevingen zoals India. Metcalf noemt 

de verspreiding van Indiërs als gevolg van migratie naar andere delen van het Britse 

imperium als een fenomeen dat grote invloed had op de identiteitsbeleving. Er 

ontstond daardoor namelijk een “vision of Greater India”, a nation beyond its 

borders, that recalled images of ancient glory” (Metcalf, 2002: 128).  

Bovenal spelen de percepties en classificaties van de kolonisator een grote 

rol bij de opkomst van een moderne vorm van etniciteit (Metcalf 2002, Eriksen 

1993). Zo had oorspronkelijk het label hindoe geen religieuze connotatie, maar was 

het eenvoudigweg een term die gebruikt werd door de Perzen, om de bewoners aan 

                                                 
16 Falcon, R.W. (Captain, 4th Sikh Infantry, Punjab Frontier Force), Handbook on Sikhs: for the use of Regimental 

Officers, Printed at the Pioneer Press, Allahabad, India, 1896, pp. 64-65. 
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en over de rivier de Indus aan te duiden. Pas veel later raakte deze term door de 

bewoners zelf langzamerhand in zwang. In de periode voor de Britse overheersing 

waren er geen universele religieuze categorieën. De behoefte van de Britten om 

duidelijke classificatie modellen in te voeren is waarschijnlijk ook terug te voeren op 

het feit dat de Britten zelf uit een samenleving kwamen die een veel meer 

georganiseerd en uniform karakter had (Mishra 2002: 20). Het is zaak om 

categorieën zoals sikh, hindoe en moslim niet als vanzelfsprekende gegeven 

categorieën te beschouwen, hoewel informanten dit soms wel blijken te doen. Er is 

niets vanzelfsprekends aan deze categorieën; het gaat om specifieke constructies 

geworteld in een specifieke historische context.  

Een voorbeeld hiervan is de rol van religie in India. Volgens Oberoi 

(1994:418) is dit in India nooit dermate gereïficeerd als in Europa; het was een 

cruciaal onderdeel van het dagelijks leven, maar niet iets:  “that could be 

disembodied and objectified. The way people experienced reality, their modes of 

imagination and the vehicles through which knowledge was represented did not 

consist of references to an all-India community of believers” (Oberoi 1994: 418). 

Hieruit volgt dat de religieuze categorieën een ambigue en fluïde karakter hebben en 

er niet van een pure vorm gesproken kan worden. In de negentiende eeuw werd de 

sociale en religieuze praktijk nog grotendeels bepaald door regels betreffende: ghar 

(huishouden), pind (dorp), biradari (maximal lineages), got ( clans) en zat (kasten). 

De waarden van waaruit een individu handelde kwamen voornamelijk voort vanuit 

biradari en zat en niet zozeer vanuit een religieus kader. Transacties en reciprociteit 

tussen personen waren in de negentiende eeuw niet slecht een extensie van de 

religieuze tradities, maar waren ingebed in een complex geheel van verwantschap, 

“patron-client” relaties en asymmetrische reciprociteit (Oberoi, 1994).  

 

James Manor (1994: 460-465) noemt een aantal bruikbare betekenissen voor het 

concept etniciteit in de Indiase context. Volgens hem behelst etniciteit ten eerste 

identiteiten die hun wortels hebben in religie. We kunnen dan denken aan moslims, 

hindoes en sikhs. De scheidingen tussen deze groepen moeten echter niet als 

absoluut gezien worden. In plaats van de “cultural stuff within” gaat het immers 

vooral om de sociale relaties tussen groepen. Veel hindoes hebben zich tot de islam 

bekeerd, er hebben huwelijken tussen verschillende religieuze denominaties 
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plaatsgevonden. Tevens verschuiven de grenzen en is er sprake van een zekere 

poreusheid. Toch maakt religie vaak een groot deel uit van de perceptie van verschil 

in etniciteit. Dit  komt mede door het absolute karakter dat claims gegrond op religie 

vaak aannemen (Bauman 1999).  

Wanneer we specifiek naar de situatie in de Punjab kijken zien we dat religie 

voor de identiteit van groot belang is, maar dat ook linguïstische verschillen een rol 

spelen in de vorm van het Punjabi ten opzichte van het Hindi. We moeten ons 

realiseren dat dit geen strikt gescheiden categorieën zijn, maar “cross-cutting 

cleavages” (Bauman 1999); er is dus sprake van een zekere overlap en 

groepsdoorsnijdende kenmerken. Manor (1994:464) beschrijft hoe er een nog 

grotere overkoepelende hoeveelheid aan identiteiten beschikbaar is in India zoals 

die gebaseerd op: kaste, religie, “clans en lineages”, linguïstische overeenkomsten, 

klasse, politieke kleur, rurale versus urbane bevolking, nationale, regionale en lokale 

gevoelens. Ook hier is weer sprake van “cross cutting cleavages” en dus ook van 

een zekere gesitueerdheid (Baumann, 1999:85). In het ene geval zal klasse meer 

een rol spelen en in het andere geval religie of lokale verbondenheid.  

 

Concluderend kunnen we stellen dat er nog restanten van de koloniale geschiedenis 

terug te vinden zijn in de identiteitsbeleving van mijn informanten. Het gaat dan om 

een verdere versterking van het martelaarsideaal en de idee van de sihks als 

“martial race” op grond van de perceptie van sikhs als diegenen die het meest aan 

de vrijheidsstrijd hebben bijgedragen. De idee van de “martial race” komt echter 

paradoxaal genoeg tevens voort uit de definiëring en selectie van sikhs door de 

Britten. Dit vooral met betrekking tot rekrutering voor het koloniale leger. Ook vindt 

een aanzienlijk deel van mijn informanten dat de Britten deels verantwoordelijk 

waren voor spanningen tussen hindoes, moslims en sikhs in het verleden, die soms 

ook nu nog weer de kop opsteken. De koloniale overheersing heeft veel invloed 

gehad op de vorming van (moderne) etnische labels en classificatie in India evenals 

op de perceptie van een “Greater India”. Ook dit vindt weer zijn weerslag in de 

identiteitsbeleving van mijn informanten. Ze gebruiken bewust in hun narratieven 

een combinatie van positieve en negatieve kwalificaties ten opzichte van de 

voormalige Britse kolonisators. Terwijl tegelijkertijd impliciet ook allerlei door de 

Britten geïntroduceerde classificaties en definities een rol spelen. Het is zaak om 

 32



categorieën zoals sikh, hindoe en moslim niet als vanzelfsprekende gegeven 

categorieën te beschouwen, hoewel informanten dit soms wel blijken te doen. Er is 

niets vanzelfsprekends aan deze categorieën; het gaat om specifieke constructies 

geworteld in een specifieke historische context. Tevens hebben deze religieuze 

categorieën een ambigue en fluïde karakter. Er kan dan ook niet van één pure vorm 

gesproken kan worden. De scheidingen tussen deze groepen moeten echter niet als 

absoluut gezien worden. De grenzen kunnen verschuiven en is er sprake van een 

zekere poreusheid. 
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4. Narratives of Self 
 
4.1 Sikhs gedefinieerd 
 

Hoewel, zoals ik eerder gesteld heb, identiteit een procesmatig en fluïde karakter 

heeft, prevaleert het essentialistische identiteit- en cultuurbeeld nog steeds. Ik 

parafraseer Baumann (1999:86-87), die een aantal redenen geeft waarom dit het 

geval is. Ten eerste stelt hij dat cultuurclaims, zij het in etnische, religieuze of 

nationale vorm, absoluut lijken aangezien ze worden herhaald in voorspelbare 

contexten. “We fight wars and watch Olympic games as nationals, we fight 

discrimination as ethnics, and contest moral issues as members of religious, or anti-

religious, communities” (ibid). Ten tweede worden deze geëssentialiseerde visies 

van cultuur gebruikt als argumenten voor specifieke rechten. Zo refereren mensen 

aan nationaliteit om eisen betreffende civiele gelijkheid kracht bij te zetten, aan 

religieuze culturen om “freedom of conscience and their right to moral dissent” te 

claimen, en aan etnische culturen om te protesteren tegen discriminatie of 

affirmatieve actie te eisen. Toch gaat het niet simpelweg om de keuze tussen de ene 

(essentialistische) of de andere (constructivistische) benadering. Essentialisme is 

namelijk onderdeel van de realiteit die we bestuderen en daarom niet fout of onjuist. 

“The people we try to understand are never wrong just because we disagree” (ibid, 

95). Tegelijkertijd gebruiken veel mensen behalve de essentialistische opvatting over 

cultuur ook een constructivistische benadering: de retoriek is vaak essentialistisch, 

terwijl de handeling of activiteit vaak procesmatig is. De twee theorieën zijn dus niet 

elkaars tegengestelden, ze zijn dialectisch en mensen kunnen beide discoursen 

afwisselend gebruiken. Ze zijn dan volgens Baumann discursief competent. Men kan 

dus naar gelang de context wisselen van dominant discours naar demotisch (van het 

volk) en vice versa. Het dominante discours behelst de congruentie tussen cultuur 

en gemeenschap, terwijl dit bij het demotische discours niet het geval is (Baumann 

1996). 

Vanuit verschillende hoeken is er getracht is de “echte” sikh te definiëren en 

vaak ook grenzen op te trekken. Het essentialistische cultuurbeeld zien we vaak bij 

informanten terugkomen. Uitspraken als “Hindu’s are very selfish and communal” en 

“When there are problems they (Hindu’s) are very peaceful, otherwise they have no 
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love for anyone” en “Muslims are clever with sharp minds, I have no trust in them” 

lijken boekdelen te spreken. Aan de andere kant moeten we onthouden dat de 

retoriek weliswaar essentialistisch is, maar de handeling een veel constructiever 

karakter kan hebben (zie ook paragraaf 4.3). 

In de geschiedenis zien we vanaf de oprichting in 1699 van de Khalsa door 

goeroe Gobind Singh geschriften opduiken welke een gedragscode aangeven voor 

sikhs. Een greep uit de “Chaupa Singh Rahit-Nama”, een manifest met 

gedragscodes voor sikhs uit de achttiende eeuw levert bijvoorbeeld al de volgende 

criteria voor een Gursikh17 op: een Gursikh dient een tulband en een onderkleed te 

dragen, hij mag nooit rood dragen of een hookah (soort pijp) roken. Hij moet de 

overtuiging hebben dat de tien goeroes de incarnatie van de eeuwige goeroe zijn. 

Een Gursikh moet zich niet ophouden met moslims en een moslim nooit vertrouwen. 

Hij mag geen hindoetempel binnengaan. Brahmaan sikhs moeten dubbel zoveel 

respect krijgen als een gewone sikh.  

We zien dat hier een aantal criteria wordt gegeven en grenzen opgetrokken 

worden. De tien goeroes staan centraal, en sikhs die geloven dat er nog goeroes na 

de tiende goeroe Gobind komen vallen dus buiten de beschrijving van de Gursikh. 

Vooral ten opzichte van moslims worden er duidelijke grenzen getrokken. Ook 

worden grenzen getrokken die wellicht gelezen kunnen worden als pogingen om de 

brahmanen te paaien om het sikhisme aan te nemen en/of te houden. Gezien hun 

hoge status binnen het hindoeïsme zullen ze immers minder geneigd zijn een religie 

aan te nemen waar hun hoge status niet zo vanzelfsprekend is. Ook lang na het 

verschijnen van dit manifest proberen instituties in de Punjab tot beschrijvingen van 

de sikh identiteit te komen en grijpen daarbij veelal terug op essentialistische 

beschrijvingen. Te denken valt hier aan de SGPC en de Akali Dal partij, een partij 

opgericht in 1920 met een religieus politiek karakter18.  

Ook wetenschappers als McLeod (1989), Oberoi (1994), Grewal (1998), 

Kushwant Singh (1986) en Ballantyne (2007) houden zich bezig met het beschrijven 

van de sikh identiteit en doen dit in meer of minder mate op essentialistische wijze. 

McLeod gebruikt in “Who is a Sikh: the problem of Sikh identity” uit 1989 een aantal 

                                                 
17 Plichtsgetrouwe Sikh (McLeod, 1989:130) 

18 http://www.spiritus-temporis.com/shiromani-akali-dal/ geraadpleegd 1 augustus 2008 
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methodes om deze vraag te trachten te beantwoorden. Zo onderzoekt hij of er een 

valide autoriteit is binnen de sikh Panth19. Autoriteiten die hierbij volgens hem 

aanknopingspunten zouden kunnen bieden zijn onder andere de Adi Granth,  de 

Khalsa en de SGPC.  

De Adi Granth, het heilige schrift, heeft weliswaar een onaantastbare status, 

maar zal in vele praktische hedendaagse problemen en disputen nauwelijks 

geschikte handvatten bieden. De Adi Granth reikt echter wel een aantal algemene 

kenmerken ten bate van een beschrijving aan. Zo ligt er een nadruk op de “doctrine 

of the divine Name” als fundamentele overtuiging, die elke sikh zal moeten hebben. 

Een probleem blijft echter dat het niet erg realistisch is om er vanuit te gaan dat alle 

sikhs een duidelijk begrip van de Adi Granth hebben of de doctrines hieruit 

regelmatig in de praktijk uitoefenen.  

Volgens McLeod (1989) zal elke poging om de sikh identiteit te duiden tevens 

de bijdrage van de Khalsa in ogenschouw moeten nemen. De Khalsa is in 1699 

opgericht door Goeroe Gobind Singh als reactie op toenemende vervolging door de 

moslim Mughal keizers. De Khalsa had dan ook veel kenmerken van een orthodoxe 

militaire orde (Grewal 1998, Oberoi 1994). We lopen echter al snel tegen het 

probleem aan van nominale identiteiten ten opzichte van meer orthodoxe 

identiteiten. Wanneer we alleen naar de meer orthodoxe identiteiten kijken betekent 

dat slechts een ideaal en normatief beeld geschetst wordt. Dit doet echter niet 

volledig recht aan de realiteit in het veld. De gegeven normen en beschrijvingen 

vanuit orthodoxe hoek zullen vele individuen uitsluiten, die zichzelf wel degelijk als 

sikhs zien.  
 
4.2 Sikh identiteit als proces van onderhandeling  
 

In de vorige paragraaf hebben we gezien dat er vanuit verschillende hoeken getracht 

is om de sikh identiteit te definiëren. Het is echter niet mogelijk om tot een absolute 

definitie te komen juist als gevolg van het fluïde karakter van identiteit. Wat wel 

mogelijk is, is de sikh identiteit als een proces van onderhandeling te bekijken. 

Welke processen vinden er dan plaats?  

                                                 
19 congregatie 
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Een organisatie, die hierbij een belangrijke rol speelt binnen de sikh 

gemeenschap is de SGPC. De SGPC geniet hier binnen enige representativiteit en 

heeft zich in bepaalde situaties dan ook opgesteld als de ultieme autoriteit. Deze 

representativiteit wordt geclaimd aangezien de meeste leden van deze organisatie 

gekozen zijn. Het electoraat bestaat uit iedereen die, op grond van de termen uit de 

in 1930 aangepaste Sikh Gurdwara Act20, zich als sikh kan identificeren: 

    

“Sikh” means a person who professes the Sikh religion or, in the case of a 

deceased person, who professed the Sikh religion or was known to be a Sikh 

during his life time. If any + 

question arises as to whether any living person is or is not a Sikh, he shall be 

deemed respectively to be or not to be a Sikh according as he makes or refuses 

to make in such manner as the [Provincial Government], may prescribe the 

following declaration:- 

                        I solemnly affirm that I am a Sikh, that I believe in the Guru Granth 

Sahib, that I believe in the Ten Gurus and that I have no other religion.]21

 

 

In het voorgaande artikel wordt dus deels uitgegaan van ascriptie. Volgens Eriksen 

(1993) is ascriptie belangrijk omdat er gefocust wordt op datgene wat “sociaal-

effectief” is in interetnische relaties. Eriksen gaat uit van Barth welke etnische 

groepen vooral bekijkt in termen van sociale organisatie. Hieruit volgt dat etnische 

groepen van binnenuit gedefinieerd moeten worden, dus vanuit het perspectief van 

haar leden. Barth definieert etniciteit als categoriale ascripties die individuen 

classificeert op basis van hun “basisidentiteit”. Omdat lidmaatschap van een groep 

door de leden zelf moet worden erkend om “sociaal-effectief” te zijn, is dit criterium 

cruciaal voor Barth. Vergeleken met de versie uit 1925 is de definitie van een sikh al 

nauwer geworden . Een aantal leden van de Punjabi Legislative Council hadden 

tegen de aanpassing bezwaren. Opvallend is dat deze leden allen prominente 

hindoes waren. Het voornaamste bezwaar was dan ook dat het negatieve effecten 

                                                 
20 Gobinder Singh, Religion and politics in the Punjab (New Delhi, 1986, 79-85) 

21 http://punjablaws.gov.pk/laws/33.html geraadpleegd op 6 juli 2008 
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zou hebben voor een aantal sektes zoals de Udasis, welke over het algemeen als 

hindoe gezien werden22.  

 

De sikhs uit de diaspora worden uitgesloten van het electoraat, maar aangezien de 

Punjab wel een duidelijke status heeft als het ‘thuisland’ van de sikhs zullen 

beslissingen genomen door SGPC toch ook voor leden van de diaspora een zeker 

respect oproepen. Andere personen die worden uitgesloten zijn onder andere: 

personen die roken of drinken en diegenen die hun baard of haren knippen of 

scheren. In het laatste geval wordt een uitzondering gemaakt voor Sehajdhari23 

sikhs. Expliciet uitgesloten worden ook Patits24

De Sikh Rahit Maryada wordt door de SGPC uitgegeven en is een manifest 

met een aantal voorschriften en gedragsregels. Hierin wordt ook een definitie van 

een sikh gegeven: 

 

Any human being who faithfully believes in: 

(i) One Immortal Being, 

(ii) Ten Gurus, from Guru Nanak to Guru Gobind Singh, 

(iii) The Guru Granth Sahib, 

(iv) The Utterances and teachings of the ten Gurus and 

(v) The baptism bequeathed by the tenth Guru, 

And who does not owe allegiance to any other religion is a Sikh25

De constructieve aspecten van identiteit als sikh worden hier verder beperkt 

en er wordt niet meer uitgegaan van ascriptie. Je bent niet meer simpelweg een sikh 

als je claimt een sikh te zijn, maar als je aan een aantal vaste eisen voldoet. 

Opvallend is de nadruk op de volgorde van de tien goeroes. Deze beschrijving sluit 

namelijk uit dat er goeroes na goeroe Gobind meer komen, terwijl een aantal 
                                                 
22 http://www.sikhtimes.com/news_010199a.html geraadpleegd op 6 juli 2008 

23 A non Khalsa Sikh (McLeod, 1989:132) 

Betekent letterlijk “slow adopters” 

24 “The word “Patit” as per the Act means a person who, being a Keshdhari Sikh, trims or shaves his beard or keshas or 

who, after taking amrit, commits any one or more of the four “kurahits”. These are: having sex with a person other than 

one’s spouse; eating kutha meat as per Muslim rites; trimming or shaving the beard or keshas; or using tobacco in any 

form”. http://www.tribuneindia.com/2001/20010118/punjab1.htm geraadpleegd op 6 juli 2008 

25 Sikh Reht Maryada The Code of Conduct & Conventions Dharam Parchar Committee (SGPC) December 2006 

Amritsar 
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groepen sikhs nog steeds hun levende goeroes hebben zoals de Nirankaris en de 

Namdharis. Tevens zien we een uitgesproken voorkeur voor de Khalsa identiteit bij 

regel vijf. De initiatie in de Khalsa wordt immers als het ideaal naar voren gebracht. 

Om een echte Gursikh te zijn, zou men dus zich dus moeten laten initiëren in de 

Khalsa. Het laatste punt “who does not owe allegiance to any other religion” zorgt 

ook voor problemen omdat dit sikhs zou kunnen uitsluiten die tevens bepaalde 

tradities, welke als hindoeïstisch vallen te kwalificeren, volgen. Zelfs in de heilige 

stad Amritsar komt men wanneer men in de nauwe straatjes rondloopt, bijvoorbeeld 

heiligdommen tegen waarin zowel de Goeroes als allerlei afbeeldingen uit de 

hindoeïstische traditie worden weergegeven.  

In de praktijk worden de claims van de SGPC dan ook door vele sikhs 

afgewezen. Het gaat hier vooral om de hoger geschoolde sikhs. Veel genoemde 

bezwaren zijn dat het bij de SGPC slechts om politiek gewin gaat en er is weerstand 

tegen het vele geld wat in deze organisatie omgaat. Ook wordt vaak gezegd dat de 

Keshdhari’s niet het recht hebben orthodoxie of mainstream status te claimen 

(Ballantyne 2007:282-311). Binnen de SGPC is de Khalsa identiteit dominant en 

deze wordt dan ook fervent uitgedragen. Er is hier geen sprake van authentieke- 

versus minder authentieke identiteiten. Het gaat vooral om de machtsprocessen die 

spelen bij het onderhandelen over identiteit. 

Mijn sleutelinformant, professor Paramjit Judge, werkzaam bij het social 

science department aan de Guru Nanak Dev University, wijst op de beperkingen van 

classificaties als Amritdhari, Sehajdhari en Keshdhari. Hij claimt dat slechts 

Westerse wetenschappers zich met dergelijke classificaties bezighouden en zegt 

glimlachend: “in the end the best definition seems to be: a Sikh is someone who 

claims to be a Sikh”. Tijdens mijn gesprekken met informanten gelieerd aan de 

SGPC werden deze termen echter toch regelmatig gebruikt. “External differences 

are only politically motivated” volgens Judge. Hij benadrukt dus vooral het politiek 

instrumentele aspect wat nauw samenhangt met het uitdragen van de sikh identiteit. 

Net als Baumann (1999) wijst hij daarbij op het belang van machtsprocessen. Zo zal 

iemand die een positie binnen de Akali Dal partij ambieert zijn pure sikh Khalsa 

Amritdhari identiteit willen benadrukken en dus een traditionele baard laten groeien 

en de traditionele vijf k’s en dergelijke pontificaal dragen. Judge lijkt hiermee 

voornamelijk een constructieve, instrumentele visie op religie uit te drukken.  
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Uiteindelijk moeten we tot de conclusie komen dat er weliswaar organisaties 

en teksten zijn die een belangrijke rol spelen binnen de sikh gemeenschap zoals de 

SGPC, gurdwara’s en de Guru Granth Sahib, maar dat geen van deze volledig 

toereikend is om tot de formulering van een absolute definitie betreffende de sikh 

identiteit te komen. Zo heeft de SGPC, en in het verlengde daarvan de Sikh Rahit 

Maryada, weliswaar enige representativiteit, maar sluit toch een aantal belangrijke 

groepen uit. We zien een vernauwing van de definitie van sikhs die de SGPC 

hanteert sinds het begin van de vorige eeuw. Waar in het begin uitgegaan werd van 

een bepaalde mate van ascriptie wordt tegenwoordig gesteld dat om de sikh 

identiteit te claimen, men aan een aantal expliciet voorgeschreven eisen moet 

voldoen. Ook in dit geval zien we dus dat de religieuze elite “is attempting to refix the 

dividing lines” (Baumann 1999:87) met behulp van claims welke een absoluut 

karakter aannemen. In de volgende paragraaf zullen we kijken we wat mijn 

informanten nu eigenlijk zelf zeggen over hun identiteitbeleving.  
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4.3 Narratives of self 
 

Wanneer we nu eens inzoomen op de narratieven van informanten in dit onderzoek 

en de observaties uit het veld. Wat kunnen we dan concluderen over hoe de sikh 

identiteit beleefd en geleefd wordt? Wat valt er te zeggen over de eventuele duaal 

discursieve competenties van mijn informanten?  

 
Drommen mensen maken de ronde om de “holy pool of nectar”. Onder hen veel 

sikhs gekleed in het blauw met turban en de complementaire 5 k’s, de uiterlijke 

kenmerken van de Khalsa sikhs. Er zijn hier echter ook veel sikhs, die geen lid van 

de Khalsa zijn, evenals hindoes. Soms zijn ze dan ook maar moeilijk van elkaar te 

onderscheiden. Rechts van mij is het gedeelte waar men zich onderdompelt in de 

“holy pool of nectar”. Mannen waden in hun ondergoed het water in terwijl voor 

vrouwen een speciale afgeschermde plek gecreëerd is. Ik zit in de schaduw samen 

met Gurdeep Singh, een jonge boer uit Ludhiana van de jat kaste. Hij legt uit hoe 

belangrijk de tien goeroes en de Guru Granth Sahib voor hem zijn. Een sikh is 

volgens hem open-minded en betrouwbaar en staat altijd klaar voor anderen. Als 

voorbeeld van open-mindedness noemt Gurdeep de “Four gates in this temple, 

which mean welcome to all religions and castes”. Ook weet hij te vertellen dat de 

eerste steen voor de Harmandir Sahib door de moslim astronoom Mian Mir werd 

gelegd. Mian Mir was een “soefi Saint”, ontdek ik later, die als een van de meest 

invloedrijke Saints van het subcontinent wordt gezien. Hij was een goede vriend van 

goeroe Arjan Dev en heeft ook nu nog een belangrijke positie binnen het sikhisme. 

Veel sikhs dragen volgens Gurdeep de turban, maar niet allemaal. Ook noemt hij 

vegetarisme als een typisch kenmerk. Buiten de oude stadsmuren (erbinnen zijn 

eieren en vlees verboden) zie ik echter dat er toch regelmatig vlees gegeten wordt, 

door sikhs. De grenzen lijken hier dus niet al te absoluut te zijn.  

Gurdeep draagt van de zogenaamde “vijf k’s” alleen de turban en de kara 

(stalen armband). De kesh (ongeknipt en ongeschoren haar), kanga (kam) en kirpan 

(zwaard of dolk) draagt hij niet, evenals veel andere van sikhs, met wie ik in contact 

kom. Vooral de kesh heb ik bijna alleen bij Khalsa sikhs gezien. Miniatuur versies 

van de kirpan worden ook door niet Khalsa sikhs gedragen als alternatief voor het 

"originele" model. Wanneer ik aan Gurdeep vraag of hij ooit lid wil worden van de 
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Khalsa geeft hij aan dat dit wel een mogelijkheid is maar dat hij er nu nog niet klaar 

voor is. Gurdeep gaat meestal ’s ochtends en ’s avonds naar de gurdwara om zicht 

te ontspannen, te bidden en af en toe aan de langar deel te nemen. Gurdeep legt 

trots uit dat iedereen tijdens de langar gelijk is “local members eat together with 

Prime Minister”. Aan het eind van het gesprek vertrouwt hij me toe dat hij een groot 

bewonderaar van Bhindranwale is. “He had great personality and great knowledge”. 

Ik moest maar eens in het museum gaan kijken daar zijn afbeeldingen van hem te  

vinden, voegt hij er aan toe. 

 
In mijn onderzoek ben ik een aantal centrale punten in de narratieven die sikhs in 

Amritsar en in Anandpur Sahib, hanteren tegen gekomen. “Learning never ends” 

zegt Jaswan een wat oudere sikh met wie ik in een eettentje aan de praat ben 

gekomen. Een sikh wordt door bijna de helft van mijn informanten beschreven als 

iemand die altijd blijft leren. Sikh betekent dan ook letterlijk “learner”. Informanten zo 

divers als Jaswan, die de pogingen de sikh identiteit te onderscheiden van het 

hindoeïsme evenals de Khalsa mores maar onzin vindt, tot Ajay, een sikh die groot 

voorstander is van een eigen staat voor sikhs noemen dit punt. 

In het verlengde hiervan wordt vaak open-mindedness genoemd. Soms wordt 

hierna expliciet een groep genoemd die dit juist niet is. Ook de langar wordt 

regelmatig genoemd als voorbeeld van de tolerantie en openheid van sikhs. In de 

Harmandir Sahib in Amritsar is ook iedereen daadwerkelijk welkom en mag er geen 

onderscheid gemaakt worden op grond van puurheid of onreinheid. Gezegd moet 

wel worden dat dit echter niet voor alle gurdwara’s geldt. (McCleod 2007: 171-190). 

Er zijn bijvoorbeeld gurdwara’s, veelal in rurale gebieden, waar eigenlijk alleen Jat 

sikhs welkom zijn.  

De bijzondere status van de Guru Granth Sahib wordt door een kwart van 

mijn informanten expliciet benadrukt. Zo vertelt mijn informant Mandeep dat voor 

sikhs de Guru Granth Sahib een levend iets is. Om zijn punt te benadrukken zegt hij: 

“they even put a blanket over it in winter!” Volgens McLeod (1999) zullen dan ook 

zelfs de meest seculiere26 sikhs in de aanwezigheid van het boek hun eerbied 

                                                 
26 Seculier heeft in de Indiase context een andere betekenis dan in de Europese. In de Indiase meent het over het 

algemeen gelijkwaardig respect voor alle verschillende godsdiensten. In deze zin kan een gelovige Sikh dus toch claimen 

seculier te zijn (Mcleod, 1989:104). 
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betuigen in de vorm van een buiging. Ondanks deze bijzondere status, blijkt echter 

aan andere kant dat veel van mijn informanten weinig kennis hebben over wat er 

precies in de Guru Granth Sahib staat en tevens niet alle mores eruit in de praktijk 

brengen. 

De gurdwara lijkt een breed draagvlak te hebben onder mijn informanten. 

Sterk religieuze sikhs wijzen de gurdwara aan als middelpunt van de sikh 

gemeenschap, terwijl niet religieuze sikhs de gurdwara toch tenminste erkennen als 

een belangrijke instelling. Zo prees mijn over het sikhisme immer zeer kritische 

atheïstische sleutelinformant Kulbir de gurdwara en dan vooral de functie van de 

langar27. Het uitvoeren van “seva” (dienstbaarheid), kan door minder religieus 

bewogen sikhs geconstrueerd worden als een vorm van sociale dienstbaarheid, in 

plaats van het traditionele idee van dienstbaarheid aan de goeroe. Zo kan dit gebruik 

tegemoet komen aan de identiteitsbeleving van zowel sterk religieuze, als minder 

orthodoxe sikhs. Een ander aspect wat in elke gurdwara terug vinden is dat van de 

Ardas28. In de Ardas worden in het beginstuk alle goeroes in herinnering gebracht, 

hier zal weinig discussie over zijn. Een ander gedeelte eruit draagt echter expliciet 

de Khalsa doctrine uit, aangezien het van uit de Tat Khalsa29 traditie voortkomt. 

Over dit gedeelte zal dan ook veel minder snel consensus bereikt worden. 

Bijna al mijn informanten beschreven de sikh als beschermer van de 

zwakken. Ze betitelden sikhs als degenen die boeddhisten, hindoes en soms ook 

christenen of moslims bescherm(d)en tegen onrecht en vervolgingen. Tijdens mijn 

eerste taxi rit in India vanaf Delhi Airport, waarbij ik de taxi deel met een sikh uit de 

diaspora, werd dit punt al genoemd. Jaspreet komt uit Cardiff, is taxi chauffeur en 

getrouwd met een vrouw uit Wales. Nieuwsgierig vraag ik of dit niet heel lastig was, 

wat hij beaamt. Tegenwoordig blijkt het echter niet meer zo een probleem. “The 

Guru gave us the uniform to stand out”, zegt hij glimlachend wanneer ik vraag naar 

de vijf k’s en de turban. Hij noemt hier dus expliciet het instrumentele gebruik van 

“identity markers” voor sikhs die zijn ingesteld door de tiende goeroe. Zelf draagt hij 

                                                 
27 De ruimte aangrenzend aan de gurdwara waar gezamenlijke maaltijden genoten worden onafhankelijk van kaste, 

overtuiging, etcetera  

28 Sikh gebed 

29 Tat Khalsa (true khalsa) is een beweging uit het begin va de achttiende eeuw welke een bepaalde vorm van de Khalsa 

beoogde wat leidde tot confrontaties met andere groepen binnen de Panth (Kushwant Singh, 1968) 
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de tulband niet meer en hij knipt zijn haren ook wel eens. “My friend still wears them” 

zegt hij, terwijl hij op zijn metgezel wijst. “The tenth Guru created army to fight, not to 

invade but to protect others (like Buddhists and Hindus) and bring justice”. 

Toentertijd waren de islamitische heersers vaak zeer gewelddadig en “conversion to 

Islam often was forceful”, voegt hij er nog aan toe. 

Shera, een jonge sikh die me regelmatig helpt met tolken, noemt sikhs 

herhaaldelijk trots de ‘beschermers van de hindoes’. Soms wordt de negende 

goeroe Tegh Bahadur Sahib daarbij genoemd, die Kashmiri Pandits beschermde 

tegen vervolging door Mughal keizer Aurangzeb en uiteindelijk de titel van “Hind Ki 

Chadar”, ofwel beschermer van Hindustan kreeg. Dit verhaal wordt aangehaald als 

bewijs van de claim dat sihks voor de goede zaak en tegen onrecht vechten en niet 

slechts voor zichzelf.  

Kuldeep Singh, hoofd van “political science department” van de “Guru Nanak 

Dev University” beschrijft de sikhs ook als beschermers. Over het verhaal over de 

negende goeroe zegt hij: “It is a distortion to say that the guru died for the Hindus. 

The 9th guru stood for all oppressed peoples “. Hij tracht hiermee af te rekenen met 

het idee dat sikhs slechts de beschermers van hindoes zouden zijn. Het vertoog 

over sikhs als beschermers van anderen wordt doorgetrokken in het eerder 

besproken beeld van de sikh als “saint soldier’. Deze “saint soldier” is wijs, 

betrouwbaar en altijd bereid om de zwakken en armen te beschermen.  

In Amritsar en Anandpur Sahib heb ik een grote heterogeniteit gezien wat 

betreft sikhs. In de stad zien we veel mensen die op het eerst gezicht niet de veelal 

verwachte typische kenmerken van sikhs hebben, maar zich wel degelijk sikh 

noemen. De sikh met woeste ongeschoren baard, tulband en de vijf k’s is dus 

duidelijk niet de enige echte sikh. Er zijn hier veel gradaties. Zo stellen sommigen 

dat deze uiterlijke kenmerken überhaupt niet van belang zijn. De Khalsa sikhs die ik 

heb gesproken worden gekenmerkt door een veel meer doctrinaire opstelling. Zij 

hebben wel alle vijf kenmerken en hebben ook de Amrit Sanskar30 ondergaan. In 

principe houden ze zich aan de bijbehorende gedragscodes zoals het geen vlees 

eten. Mijn sleutelinformant Kulbir stoot me af en toe aan om me grijnzend op leden 

van de Khalsa te wijzen, die zich niet aan bepaalde voorschriften houden. Zo 

                                                 
30 De initiatie ceremonie van de Khalsa (McLeod 1989:129)  
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observeren we in Anandpur Sahib een belangrijk lid van de SGPC, onder zijn tafel 

staat een fles whisky. In de praktijk blijkt er dan ook nog wel eens de hand gelicht te 

worden met deze regels, onder andere vastgelegd in de Sikh Rahit Maryada. Zelfs 

bij de meest doctrinaire sikhs zien we dus dat er met grenzen ‘gespeeld’ wordt. Dit 

lijkt te stroken met de theorie van Baumann dat mensen weliswaar een 

essentialistische opvatting van cultuur gebruiken, maar deze complementeren met 

een constructivistische benadering (Baumann 1996) 

Bij mijn gesprekken met personen verbonden aan de SGPC en de Akal Thakt 

(het centrum van de wereldlijke macht van de sikhs), wat dus voor iedereen met 

officiële functies in en rond de Harmandir Sahib geldt, hoor ik over het algemeen 

overeenkomstige narratieven. De Khalsa wordt beschreven als de puurste vorm van 

sikhisme. Sehajdhari in de betekenis als “slow adopters” houdt in dat dit een minder 

pure identiteit is, waarbij echter niet wordt uitgesloten dat de puurste vorm nog 

bereikt gaat worden. De 5 k’s zijn van groot belang evenals de Sikh Rahit Maryada. 

Ook wordt benadrukt dat kaste in ieder geval binnen de Khalsa niet van belang is en 

dat eigenlijk ook niet zo moeten zijn onder niet-Khalsa sikhs. In de Sikh Rahit 

Maryada31 staat bijvoorbeeld “a Sikh man and woman should enter wedlock without 

giving thought to the prospective spouse’s caste and descent”.  Ook niet-Khalsa 

sikhs beschrijven kaste als niet belangrijk, nadat ik vraag naar de mogelijkheden van 

intercaste marriage wordt echter over het algemeen afwijzend gereageerd. De 

meeste sikhs die ik spreek lijken zich ook niet echt bewust te zijn van deze 

tegenstrijdigheden.  

 

Concluderend kunnen we stellen dat sikhs door bijna al mijn informanten worden 

beschreven als open-minded. Tevens worden sikhs neergezet als de (masculiene) 

beschermers van zwakkere andere groepen zoals de hindoes. Over het algemeen 

wordt veel belang gehecht aan de Guru Granth Sahib. Veel van mijn informanten 

hebben echter slechts beperkte kennis wat er precies in de Guru Granth Sahib staat 

en brengen ook niet alle mores in de praktijk. Gurdwara’s worden door de meeste 

van mijn informanten als een belangrijk middelpunt van de gemeenschap gezien.  

                                                 
31 Sikh Rahit Maryada, p. 26 
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De religieuze elite in de Punjab bestaat vooral uit Khalsa sikhs. Ze zijn 

bijvoorbeeld werkzaam voor de SGPC welke de gurdwara’s in Punjab bestuurt. Ze 

stellen vaak dat het kastensysteem bij sikhs niet voorkomt. In de praktijk blijkt dit 

(zoals in paragraaf 2.3 al naar voren kwam) echter toch anders te liggen. Khalsa 

sikhs presenteren zich als de meest pure sikhs en komen in eerste instantie als het 

meest doctrinair naar voren, maar ook door hen wordt er soms met grenzen 

"gespeeld". 
 
Dual discursive competence 
 
In de narratieven van mijn informanten komen soms op het eerste gezicht 

tegenstrijdige elementen terug. Met behulp van theorieën van Baumann (1996) en 

Eriksen (1993) heb ik getracht de narratieven (en eventuele tegenstrijdigheden 

daarin) van mijn informanten te doorgronden. Zoals we in 4.1 gezien hebben stelt 

Baumann (1996) dat men naar gelang de context wisselt van dominant discours 

naar demotisch discours en vice versa. Hij noemt dit “dual discursive competence”. 

De vraag is of mijn informanten nu ook deze “dual discursive competence” bezitten 

en zo ja hoe uit zich dat in hun narratieven en handelingen. 

 

In de narratieven van mijn informanten zijn tal van essentialistische uitspraken aan 

te wijzen. Bij leden van de Khalsa en de SGPC overheersen bijvoorbeeld uitspraken 

over de sikhs als duidelijke afgebakende gemeenschap. Groepen als de Nirankari, 

die aanvankelijk binnen het sikhisme werden gekwalificeerd, horen daar volgens hen 

absoluut niet bij. Tevens zijn er zijn duidelijke pogingen aan te wijzen om de sikh 

identiteit af te bakenen ten opzichte van bijvoorbeeld hindoes. Zo worden hindoes 

aangewezen als een zwakkere groep die door sikhs altijd in bescherming genomen 

is tegen moslim overheersers. Ook bij informanten die geen lid van de Khalsa zijn, 

zijn dergelijke essentialistische elementen te vinden. Wanneer we echter verder 

kijken zijn er echter ook wel degelijk uitspraken en handelingen gebaseerd op een 

procesmatiger cultuurbeeld te ontdekken. Zoals eerder gezien wordt ook bij de 

meest doctrinaire sikhs met grenzen gespeeld. Tevens zien we dat  ondanks de 

stigmatisering van de Nirankaris door de SGPC als verraders van de sikh 
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gemeenschap, de meeste van mijn informanten geen problemen met hen hebben en 

gewoon contact met hen blijken te hebben.  

Mijn informant Mandeep neemt de mythologische voorstellingen in het 

museum bij de Harmandir Sahib zeer serieus. Verontwaardigd vertelt hij over allerlei 

misdaden die moslims ooit hebben gepleegd. Op de universiteit is hij echter goed 

bevriend met een moslim uit Kashmir en vertelt me dat er geen  problemen meer zijn 

tussen sikhs en moslims.  

Ajay pleit in zijn narratieven voor de noodzaak van de oprichting van 

Khalistan. Dit houdt in principe een autonome staat voor Khalsa sikhs in. Het 

betekent immers “land of the khalsa” of “land of the pure”. Tijdens een ander 

gesprek met hem zegt hij echter: “Punjabi people are one”. Naast zijn identiteit als 

Khalsa sikh gaat hij dus ook uit van de Punjabi identiteit. Wanneer ik Harpreet naar 

Khalistan vraag reageert ze in dezelfde trant, namelijk dat Khalistan inhoudt dat er 

alleen sikhs zullen zijn en geen moslims en hindoes, waarna ze toevoegt dat sikhs 

dit graag willen. Later in het gesprek vertelt ze echter dat er geen problemen zijn in 

Punjab tussen de verschillende gemeenschappen en dat ze geen problemen ervaart 

als burger van de natie-staat India. De eerdere opmerkingen lijken dan ook meer te 

duiden als het herhalen van retoriek voortkomend uit het militante sikh discours (zie 

paragraaf 7.3).  

Mijn informanten geven blijk van meervoudige identiteiten, die ze in hun 

narratieven afhankelijk van de context afwisselen. Overigens is er uiteraard een 

groot aantal andere “cross cutting cleavages” die invloed kunnen hebben zoals de 

politieke voorkeur, maar de voorgaande drie “cleavages” werden duidelijk het meest 

genoemd. 

 

In dit hoofdstuk hebben we gekeken naar de aspecten van narratieven die 

informanten gebruikten om zichzelf te beschrijven. Binnen deze zelfde narratieven 

komen echter ook veelvuldig sociale vergelijkingen met “anderen” voor. Barth (1969) 

wees er op dat vooral de relaties tussen groepen van belang zijn en niet de “cultural 

stuff within”. Hieruit volgt dat in de zelfbeschrijving de “ander” ook een belangrijke 

plaats inneemt. In het volgende hoofdstuk komt dan ook specifiek de constructie van 

de “ander” ten opzichte van de zelf aan bod. 
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5. “Narratives of other” 

 
Most people are other people. Their thoughts are someone else's opinions, their 

lives a mimicry, their passions a quotation32. 
 
5.1 Identiteit en de ‘ander’ 
 

De zelf beschrijving hangt nauw samen met de beschrijving van de "ander". Wie is 

de ander’ in de narratieven van mijn informanten en welk beeld wordt er specifiek 

geschetst? 

 

Mijn sleutelinformant Kulbir, die aan de Guru Nanak Dev Universiteit verbonden is 

vraagt me regelmatig mee naar allerlei gelegenheden. Vandaag heeft Kulbir me mee 

gevraagd naar een bruiloftsceremonie van een kennis van hem. Een goede 

gelegenheid om eens te kijken hoe zo een ceremonie er bij sikhs aan toe gaat. 

Onderweg zie ik een hele reeks protserige gebouwen met grote groene oprijlanen. 

Een vrij ongebruikelijk gezicht in stoffig Amritsar. Kulbir legt uit dat dit “marriage 

palaces” zijn. ‘Een bruiloft in de Punjab is tegenwoordig vooral een gelegenheid om 

je rijkdom te laten zien. Een beetje bruiloft heeft tenminste vijfhonderd gasten’. 

Voordat we de oprijlaan oplopen drukt Kulbir me op het hart geen foto’s te maken in 

de buurt van het gedeelte waar een aantal sikhs, over het algemeen met tulband en 

forse baard, glazen whisky achterover aan het slaan zijn. Op de bruiloft zijn ook 

sikhs aanwezig, die in de Khalsa geïnitieerd zijn. Zij mogen in ieder geval officieel 

geen alcohol drinken, hoewel dit volgens Kulbir thuis wel af en toe gedaan wordt. 

Binnen is het een drukte van belang. Een grote hoeveelheid mensen kijkt naar de 

traditionele Punjabi dansen, die op het podium opgevoerd worden. Wanneer een 

aantal mannen voor het podium hun bhangra (meer hierover in paragraaf 7.4) 

kunsten tentoonstellen, kan ik het toch niet laten om me in het dansende gezelschap 

te storten. Dit leidt tot veel gelach en naar ik hoop goedkeurende blikken van de 

aanwezigen. De dansen worden afgewisseld met stukjes toneel. Zo wordt er een 

stukje opgevoerd uit een film die over de Partition van 1947 gaat. In het stuk stoot 

                                                 
32 Oscar Wilde, De Profundis 1905 
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een jongeman die een moslim speelt en beplakt is met een rafelige baard wilde 

kreten uit. Naar mijn idee wordt dan ook niet de meest redelijke persoon neergezet. 

Even later volgt een persiflage op de handleeskunst en de astrologie, welke volgens 

Kulbir door hindoes nog veel geraadpleegd worden. Het is duidelijk dat het in dit stuk 

niet serieus genomen wordt. Kulbir vertaalt voor me dat in de hand gelezen wordt 

“he will be a pauper, he will have nothing”.  

In de Sikh Rahit Maryada (2006:23) valt hierover terug te vinden dat een sikh 

geen vertrouwen mag stellen op “Brahmins holinhess, soothsayers, clairvoyants, 

oracles…”. Hoe vallen dit soort zaken nu te duiden? Ten eerste zien we de 

invloeden terug van de Tat Khalsa beweging en de SGPC In de Sikh Rahit Maryada 

zijn pogingen te zien het sikhisme duidelijker te onderscheiden van het hindoeïsme. 

Restanten van deze pogingen zijn terug te vinden bij mijn informanten zoals in de 

persiflage op de bepaalde praktijken in het hindoeïsme en de wijze waarop moslims 

in een stuk toneel worden weergegeven. 

 

Tijdens mijn onderzoek ging mijn interesse erg uit, naar hoe de verstandhouding 

tussen sikhs en respectievelijk moslims en hindoes was. Ik heb getracht dit in kaart 

te brengen door middel van observaties en het inventariseren van narratieven. 

Tevens heb ik de sociale afstand proberen te inventariseren door middel van 

activiteiten, die men wel of niet met de ‘ander’ zou ondernemen.  De narratives of 

other die ik tot nu toe tegen gekomen ben zijn vooral zaken die onder de oppervlakte 

spelen. Mensen zijn erg voorzichtig om zich negatief uit te laten over andere 

denominaties. Het sikhisme heeft in ieder geval in de grondslag een vrij tolerant en 

inclusief karakter. Zo zien we bijvoorbeeld als kernpunt dat mensen op verschillende 

manieren tot god kunnen komen. Tevens zien we de openheid naar andere religies 

die vaak genoemd wordt. Dit wordt dan weer vaak gestaafd met het feit dat Guru 

Nanak moslims en hindoes in zijn gezelschap had. Ook de Harmandir Sahib met zijn 

vier ingangen waaraan de betekenis gegeven wordt dat iedereen ongeacht religie, 

sekse of kaste welkom is, evenals het gebruik van de langar, waar iedereen 

ongeacht kaste en religie in dezelfde rij aan de maaltijd zit. In de Guru Granth Sahib 

zijn tevens teksten opgenomen van personen uit verschillende religies, kasten en 

dergelijke.  
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5.2 Vertogen ten opzichte van moslims 
 
In deze paragraaf zullen we kijken hoe moslims worden neergezet in de narratieven 

van mijn informanten. Tijdens mijn gesprekken met professor Paramjit Judge werd 

duidelijk dat er op enorme schaal veranderingen in Punjab hebben plaatsgevonden 

als gevolg van de Partition in 1947. Zo is in de stad Amritsar de samenstelling van 

de bevolking enorm veranderd. Van de toenmalige moslim meerderheid zijn er nu 

nog maar weinig over. De meeste zijn naar Pakistan vertrokken. De grens ligt op 

slechts twintig kilometer afstand. In de Punjab heeft tegenwoordig slechts het district 

Malerkotla een moslim meerderheid (Brara 1994:203-241). De moslims in Punjab en 

in Amritsar zijn veelal  van origine niet afkomstig uit de Punjab, maar uit andere 

staten zoals Bihar en Utar Pradesh. Onder hen veel seizoenswerkers, die afkomen 

op de arbeidsmogelijkheden, die in de staat van oorsprong nauwelijks aanwezig zijn.  

 

Op de terugweg vanuit Anandpur Sahib verblijf ik een nacht in Garhshankar bij een 

kennis van mijn sleutelinformant Kulbir. Tijdens een wandeling door het oude 

centrum komen we een heiligdom tegen uit de zogenaamde soefi stroming van de 

Islam. Ik hoor dat deze heiligdommen na de Partition van 1947 aanvankelijk zijn 

achtergelaten. Later zijn er echter weer mensen terug gekomen om ze te 

onderhouden. Ik vraag of er ook wel eens sikhs of hindoes naar toe gaan en dit blijkt 

het geval te zijn. Iedereen is welkom in dergelijke heiligdommen en over het 

algemeen lijken sikhs ook wel positief te staan ten opzichte van deze stroming uit de 

islam.  

De aanwezigheid van moslims in de stad Amritsar is niet erg expliciet. Pas na 

een paar weken ontdek ik in een enigszins verborgen hofje een moskee, madrassa 

en aangebouwde huisjes. Een jonge moslim weet me te vertellen dat er ongeveer 

150 schoolkinderen op de madrassa zitten en dat de leerlingen voornamelijk 

afkomstig zijn uit Uttar Pradesh en Bihar. Hij vertelt dat iedereen welkom is in de 

moskee, ook andere moslimstromingen en niet-moslims. Er zijn volgens hem 

eigenlijk nooit echt problemen tussen sikhs en moslims. Wanneer ik Rohit, die vlakbij 

deze moskee woont, erover vertel, blijkt hij er nog nooit van gehoord te hebben. De 

meeste van mijn informanten blijken in hun vriendenkring geen moslims te hebben. 

Dat wekt de indruk dat er nauwelijks contact is tussen de moslims en sikhs of 
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hindoes in de stad en dat de sociale afstand dus erg groot is. Een van de weinige 

uitzonderingen die ik wat dit betreft tegenkwam, was, Mandeep, een student aan de 

Guru Nanak Dev University. Hij stelt mij voor aan een van zijn beste vrienden, een 

moslim uit Kashmir, die ook aan de universiteit studeert. Volgens Mandeep was er 

‘in het verleden een grote muur tussen moslims en sikhs, maar nu niet meer’. Hij ziet 

ook geen verschillen in levensstijl.  

Op grond van de gesprekken met andere informanten heb ik hier toch echter 

mijn twijfels bij. Het beeld van moslims wat in het collectieve geheugen aanwezig is, 

is toch niet altijd even positief. Mijn informanten vertellen mij vaak verhalen over 

wreedheden die moslims in het verleden hebben begaan. Hieraan wordt dan wel 

toegevoegd dat sikhs nooit zozeer tegen een bepaalde religie zijn, maar slechts 

tegen bepaalde heersers die hun macht misbruiken (“against humanity”). Vaak 

worden de moslimsheersers genoemd die probeerden sikhs en hindoes te 

onderdrukken en te bekeren. Het gevolg van dit vertoog wordt duidelijk geïllustreerd 

door de volgende uitspraak van één van mijn informanten: “I do not like to say bad 

things about other people but I can not forgive muslims for what they did to Guru 

Arjan and Guru Gobind’s sons” (bron: veldwerkjournaal, Amritsar 18 mei 2008). 

Wanneer ik met mijn informanten over moslims praat, refereert men soms 

aan het verhaal van goeroe Nanak, die in Mekka geweest zou zijn. In het museum 

van de SGPC worden deze reizen op de kaart aangegeven, hoewel er volgens 

McLeod in Ballantyne (2007) onduidelijkheid is over de historische juistheid ervan. 

Aldaar zou hij erop aangesproken zijn, met de voeten richting het heiligdom te 

liggen. Als reactie hierop zei goeroe Nanak: “leg mijn voeten maar naar een plaats 

waar god niet aanwezig is”. Impliciet lijkt dit te duiden als kritiek op het ritualistische 

karakter van de Islam. 

In het museum vlakbij de Harmandir Sahib zien we een hele galerij met 

schilderijen die veldslagen tegen wrede moslim heersers weergeven en sikhs die 

stoïcijns wrede martelaarsdoden sterven. Hier wordt het archetype van de bebaarde 

sikh “Soldier Saint” als het ware in de tijd bevroren. De martelaarsdood staat dan 

ook erg centraal in dit museum. We zien bijvoorbeeld heiligen en goeroes die met 

half afgehakt hoofd nog verder vechten tegen de moslim hordes. Amandeep, die me 

hier rondleidt, neem dit kennelijk als concrete gebeurtenis uit het verleden aan. In 

het museum zien we dan ook een combinatie van mythologie en geschiedenis met 
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een zeer onduidelijke scheidslijn daartussen. Een gevecht wordt afgebeeld tussen 

de havik van een moslim heerser en de havik van goeroe Gobind. Amandeep vertelt 

erbij dat de havik van de moslim heerser “was torturing another bird, but guru 

Gobind’s hawk brought the other hawk down”. Ook het beeld van de sikh als 

beschermer van de zwakken komt hier weer terug. Zo zien we bijvoorbeeld een 

schilderij, waarbij Amandeep mij uitlegt dat het hier gaat om hindoe vrouwen, die 

door moslims ontvoerd zijn om als slavin verkocht te worden. Sikh soldaten proberen 

hen te redden. Aan het begin van de hal worden slachtpartijen van sikhs door 

moslims afgebeeld met als onderschrift de “big holocaust van 1745" en de “minor 

holocaus” van 1746". Vreemde typeringen voor iemand die dit vanuit een Europees 

referentiekader leest. 

 

Tussen sikhs en moslims is er nauwelijks sprake van interreligieuze huwelijken. De 

moslims, die in stad aanwezig zijn gaan eigenlijk nooit naar de gurdwara’s. Moslims 

worden regelmatig als min of meer achterbaks beschreven. Zo zegt Gurdeep over 

hen: “clever with sharp minds, you can’t trust them”. Ook Gurdeep heeft eigenlijk 

geen Moslim kennissen. Van Rohit hoor ik dat veel kinderen opgroeien met het idee 

dat moslims slechte mensen zijn en niet te vertrouwen. Ook wordt er bijvoorbeeld 

gezegd dat het in huizen van moslims stinkt en dat het eten niet goed zou zijn.  

 

Samen met Kanwaljit, een zwijgzame sikh met een eigen IT bedrijf, ga ik naar de 

ceremonie bij de grensovergang met Pakistan. Hier wordt elke dag om half zes de 

grens ceremonieel gesloten, door Indiase en Pakistaanse soldaten. Vanaf de grote 

tribune zie ik aan mijn linkerkant Pakistanen woest met vlaggen zwaaien en aan mijn 

rechterkant zie ik Indiase mannen en vrouwen met de Indiase vlag in de hand als 

ware het een estafette naar de grenspost en terug rennen. Tegelijkertijd hoor ik een 

ware kakofonie van nationalistische liederen uit wedijverende Pakistaanse en 

Indiase luidsprekers komen. Gepassioneerd scanderen de aanwezige Indiërs keer 

op keer: “Bharat Mata” of wel “moeder India”. Tijdens de ceremonie hoor ik het 

zesjarige zoontje van Kanwaljit, zeggen: “Pakistani are very bad dad?”. (Bron: 

veldwerkjournaal 27 februari 2008) 
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Door sommige informanten wordt er een onderscheid gemaakt tussen Indiase 

moslims en Pakistaanse moslims. Gezien de nabijheid van Pakistan en het Indiase 

nationalisme gecombineerd met de historische vijandschap tussen sikhs en 

moslims, is het wellicht niet zo gek dat het ideaal van religieuze tolerantie moeilijk in 

de praktijk te verwezenlijken is. Ook transnationale invloeden in de vorm van 

terrorisme vertogen over moslims worden door een klein deel van mijn informanten 

genoemd. “Muslims like Sikhs have a strong kind of mentality”…“Muslims unlike 

Sikhs always fight for themselves though and sometimes this leads to Jihad” zegt 

Prince, een sikh van 24 jaar oud die werkzaam is als informatica leraar op een 

school voor middelbaar onderwijs. In India hebben de laatste jaren dan ook 

verscheidene aanslagen plaatsgevonden zoals die op treinen in Mumbai in 2006 

welke toegeschreven worden aan extremistische moslim groepen33. Ook tijdens mijn 

verblijf in Amritsar was er een zware aanslag in Jaipur welke opgeëist werd door de 

“Indian Mujahideen”34.  

Vertogen over een mythologische martelaarscultus en heldhaftige strijd tegen 

moslims onderdrukkers in het verleden worden al tientallen jaren gepropageerd door 

de SGPC. Deze vertogen in combinatie met hedendaagse vertogen over terrorisme 

zorgen ervoor dat mijn informanten ondanks de tolerantie ten opzichte van andere 

denominaties die in het sikhisme gepredikt wordt, vaak een diepgeworteld negatief 

beeld hebben van moslims. In de narratieven van mijn informanten worden vaak 

negatief geladen typeringen gebruikt zoals: onbetrouwbaar, ritualistisch en “having a 

strong kind of mentality”.  

 
5.3 Vertogen ten opzichte van hindoes 
 

"Sikhism is rebelliousness coming out of the hinduism", zegt Jaswan, een sikh van 

rond de zestig jaar oud uit Amritsar, die ik op de bazaar tegenkom. Deze uitspraak 

raakt gelijk aan één van de discussies betreffende het sikhisme waar veel 

onenigheid over is. Maakt het sikhisme nu wel deel uit van het hindoeïsme, of niet? 

Mijn informant Jaswan vindt duidelijk dat dit wel het geval is. Goeroe Nanak, de 

                                                 
33 http://www.cnn.com/ geraadpleegd op 12 september 2008 

34 http://www.hindustantimes.com geraadpleegd op 12 september 2008 

 53

http://www.cnn.com/
http://www.hindustantimes.com/


oprichter van het sikhisme, komt immers uit een hindoeïstische familie. Hij claimt dat 

een gebruik als de langar niet iets typisch uit het sikhisme is, maar ook in het 

hindoeïsme voorkomt. Hij voegt hieraan toe dat in het hindoeïsme er wel volgens 

kastenvoorschriften wordt gegeten en dat dit bij het sikhisme niet het geval is. 

Vikram, een sikh van in de veertig, is het hier duidelijk niet mee eens. Voor hem is 

het sikhisme een aparte religie. De eerste volgelingen waren weliswaar hindoes, dus 

er was wel wat invloed uit het hindoeïsme aanwezig. “Well they had to be born in 

Hindu or Muslim family; there was nothing else”. Tejinder vindt het sikhisme ook heel 

verschillend van het hindoeïsme. “Hindus worship statues and idols” zegt hij 

laatdunkend. De information officer, werkzaam voor de SGPC, onderschrijft dit en 

benadrukt het monotheïstische sikhisme versus het polytheïstische hindoeïsme. In 

het sikhisme wordt volgens hem een heilig boek gevolgd terwijl dit in het hindoeïsme 

niet het geval is. Ook benadrukt hij de onderlinge gelijkheid binnen het sikhisme.  

 Zoals eerder gesteld zijn er veel pogingen geweest het sikhisme te 

onderscheiden van het hindoeïsme. Ik kom dit ook weer tegen wanneer ik een kijkje 

neem op de school voor “white Sikhs”, vlak buiten Amritsar. De meeste studenten 

blijken hier gekomen te zijn voor het uitgebreide yoga programma. Volgens een 

Duitse sikh op deze school zijn sommige sikhs echter niet altijd zo blij met deze 

connectie van het sikhisme met yoga. Als reden hiervoor wordt genoemd dat Yoga 

uit het hindoeïsme voortkomt en zou kunnen afleiden van de kern van het sikhisme.  

Toch zijn er een heleboel zaken die sikhs en hindoes delen. Ajay een lid van 

de Akali Dal Amritsar35 partij zegt bijvoorbeeld dat sikhs en hindoes in de Punjab 

vaak naar dezelfde tempels gaan. Ook is er een bedevaartsoord in Mandi, Himachal 

Pradesh, waar sikhs en hindoes beiden naar toe gaan. “Punjabi people are one…we 

have the same food and the same feelings”, zegt hij, waarmee hij vooral de 

gedeelde Punjabi identiteit benadrukt. Bhullar sluit hier bij aan als hij zegt dat: 

“hindus in Punjab are also Punjabi’s and different from other  hindus”. Volgens 

professor Kuldip Singh van “political science department” is er een “dominant trend 

toward Punjabi identity”. Mijn observaties lijken hier ook op te wijzen. Zo zijn overal 

in Amritsar gedeelde cultuurelementen te zien zoals de voorliefde voor Bhangra 

muziek , de trots op de Punjabi gastvrijheid en de Punjabi keuken. Professor 

                                                 
35 Een religieus nationalistische splinterpartij van de Shiromani Akali Dal  

 54



Rajinder Singh Sandhu ziet echter weliswaar veel overeenkomsten tussen de 

Punjabi moslims, hindoes en sikhs, maar zegt dat er desalniettemin toch een diepe 

kloof is tussen de verschillende gemeenschappen. Een overkoepelende Punjabi 

identiteit lijkt hij dan ook minder als een realistische mogelijkheid te zien.  

 

In artikel 25 “Freedom of conscience and free profession, practice and propagation 

of religion” van de Indiase grondwet vinden we de volgende passages waar sikhs 

specifiek genoemd worden:  

 

(2) Nothing in this article shall affect the operation of any existing law or prevent the 

State from making any law -   

(a) regulating or restricting any economic, financial, political or other secular activity 

which may be associated with religious practice;   

(b) providing for social welfare and reform or the throwing open of Hindu religious 

institutions of a public character to all classes and sections of Hindus.   

Explanation I: The wearing and carrying of kirpans shall be deemed to be included in 

the profession of the Sikh religion.   

Explanation II: In sub-Clause (b) of clause (2), the reference to Hindus shall be 

construed as including a reference to persons professing the Sikh, Jaina or Buddhist 

religion, and the reference to Hindu religious institutions shall be construed 

accordingly36. 

 

In dit artikel wordt het sikhisme dus expliciet als deel van het hindoeïsme getypeerd. 

Dit heeft verder als effect dat sikhs aanspraak kunnen maken op de sociale 

regelingen voor de “backward castes”. Ditzelfde artikel werd overigens op 27 

februari 1984 symbolisch verbrand in Delhi en Chandigarh door leiders van de Akali 

partij (Grewal 1990:226).  

Professor Judge stelt dat er wel pogingen gedaan zijn om scherpere grenzen 

tussen het sikhisme en het hindoeïsme af te bakenen. Volgens hem is het echter 

een feit dat het sikhisme en het hindoeïsme commensurabele tradities zijn. “If we 

look at meat eating for instance, you see that Sikhism and Hinduism go well together 

                                                 
36 http://www.unesco.org/most/rr3indi.htm geraadpleegd op 5 augustus 2008 
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because they both have a vegetarian tradition”. Volgens Judge zijn er dan ook geen 

fundamentele verschillen wat betreft levensstijl. Hij geeft als voorbeeld “interreligious 

marriage” versus “intercaste marriage”. Bij de eerste zijn er volgens hem niet zoveel 

problemen terwijl dit bij de tweede duidelijk wel het geval is. Gesprekken met 

informanten wijzen hier ook op. Een hindoe meisje dat Engels studeert aan de Guru 

Nanak Dev University vertelt mij bijvoorbeeld dat ze een sikh vriend heeft. Ze vertelt 

dat voor haar ouders de religie niet zozeer een probleem zou zijn, maar dat de 

kasteverschillen onoverkomelijk zijn.  

De theorie van commensurabiliteit wordt verder versterkt door mijn 

observaties in Amritsar. Zo zie ik in autoriksja’s vaak stickers met sikh symbolen, 

heiligen en goeroes, maar in diezelfde riksja’s kom ik ook afbeeldingen van hindoe 

goden tegen zoals Krishna. Onder de bezoekers van de Harmandir Sahib zitten ook 

een groot aantal hindoe bezoekers. Buiten de gurdwara’s valt het me op dat 

sommige hindoes ook expliciet eer bewijzen door de grond aan te raken en een 

buiging te maken in de richting van het desbetreffende heiligdom. Voor de ingang 

van het station in Amritsar is een hindoe heiligdom, met schetterende luidsprekers 

heel prominent aanwezig. Dit terwijl Amritsar toch de heilige stad van de sikhs is… 

Mijn informanten blijken in hun kennissenkring over het algemeen wel een aantal 

hindoe vrienden of kennissen te hebben. Jonge sikhs vertellen dat ze samen cricket 

spelen, naar de film gaan of samen studeren. Oudere sikhs vertellen vooral dat ze 

zaken met hindoes doen en ook wel samen eten. De meeste informanten zeggen 

niets tegen een interreligieus huwelijk te hebben, maar wanneer je vraagt of men 

dochter of zoon zou laten trouwen met een hindoe partner dan reageert men toch 

meestal afwijzend. Op de Guru Nanak Dev University zit een groot aantal hindoe 

studenten, terwijl er nauwelijks moslim studenten zijn.  

 
Hoewel er op het eerste gezicht veel contact is tussen hindoes en sikhs en mijn 

informanten zich daarover vooral positief uitlaten is er ook wel kritiek op het 

hindoeïsme. Een van de eerste zaken die door sikhs als problematisch wordt 

genoemd is de ongelijkheid binnen het hindoeïsme als gevolg van het 

kastensysteem. In het verlengde hiervan wordt untouchability met name genoemd 

als iets wat men zeer negatief vindt. Tevens wordt de belangrijke positie van de 

brahmaan gehekeld. Benadrukt wordt dan vervolgens dat het sikhisme deze 
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problemen niet heeft: Jagdish is een sikh van 57, die maar wat graag over het 

sikhisme wil vertellen. Zijn moeder was afkomstig uit een hindoe familie, maar na het 

huwelijk met een sikh heeft ze zich tot het sikhisme bekeerd. Over het hindoeïsme 

en hindoes is hij niet al te positief. ‘Binnen het sikhisme zijn er geen untouchables 

zoals bij de hindoes’ vertelt hij. Bij hindoes moeten er ‘altijd maar donaties worden 

gegeven’ aan de brahmanen en heeft de brahmaan een zeer bevoorrechte positie’ 

zegt Jagdish verontwaardigd. ‘Sikhs geven juist donaties aan de armen’ en ‘sikhs 

hebben de langar, waar iedereen gelijk is’ vervolgt Jagdish. Anderen erkennen 

echter dat er ook binnen het sikhisme problemen zijn wat betreft kaste, maar zij 

wijten dit vaak aan negatieve invloeden vanuit het hindoeïsme. “The caste system is 

penetration in Sikhism by people who want to spoil Sikhism”, beweert Ajay 

bijvoorbeeld. 

 
Hindoes worden in narratieven regelmatig neergezet als passiever en zwakker.  

Dit gebeurt op verschillende manieren namelijk impliciet door sikhs de beschermers 

van de hindoes te noemen. Op deze wijze wordt namelijk impliciet de zwakheid en 

passiviteit van hindoes gesuggereerd. Een minderheid van mijn informanten 

benadrukt echter expliciet het passieve en zwakke karakter van hindoes. Prince 

heeft veel hindoe vrienden en ook hij heeft wel het idee dat ze passiever zijn dan 

sikhs. Volgens hem zit deze agressie in sikhs door goeroe Gobind. Jagdish vindt 

hindoes “very selfish, when there are problems they are very peaceful. When there 

are no problems they have no love for anyone”. Deze uitspraak is wellicht te duiden 

als een zekere frustratie over het feit dat naar zijn idee de sikhs een “raw deal” 

hebben gekregen. Hij zegt bijvoorbeeld dat hindoeleiders zoals Nehru en Gandhi 

tijdens de gezamenlijke strijd voor onafhankelijkheid de sikhs als broeders betitelden 

terwijl ze na de Partition de sikhs negeerden of zelfs haatten. Tevens betitelt hij 

hindoes als zeer “communal”. In India is dit zeker geen positieve aanduiding 

aangezien deze aanduiding vooral een connotatie heeft van geweld tussen 

gepolariseerde religieuze gemeenschappen. Andere informanten noemen deze 

eigenschap echter niet.  

  

Uday, een sikh van in de twintig, heeft me in zijn kleine woning in Bazaar Bhagtam 

Wala uitgenodigd. Hij woont hier samen met zijn vader en moeder, vrouw en 
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dochtertje. In mijn gesprekken met hem toont hij zich altijd zeer kritisch over de 

SGPC en allerlei andere instanties. Tegen mij vertelt hij vaak over de geschiedenis 

van het sikhisme. Over hindoes is hij opvallend negatief. ‘De dood van de kinderen 

goeroe Gobind is volgens hem dan ook niet de schuld van een moslimheerser zoals 

in de vertogen van de SGPC. Één van zijn moslim raadsheren had namelijk 

aangegeven dat het op grond van de Koran niet toegestaan was om het bloed van 

kinderen te vergieten. Een van zijn hindoe raadsheren kwam daarop met het 

lumineuze idee om deze kinderen dan maar in te metselen. Zo zou er in ieder geval 

geen bloed vergoten worden’. Ook vertelt hij een verhaal over een treinreis waarbij 

hij naast een Pakistaanse sikh zat die op moslims aan het afgeven was om de 

hindoes om hem heen te paaien. Uday vond dit heel storend en reageerde met 

“there is no caste, no religion, just humanity”, waarna het in de hele coupé stil werd. 

Ook vertelt hij dat hem in andere staten vaak gevraagd wordt hoe hij in India kan 

leven als hij geen hindoe is. Kaste vindt hij een zeer kwalijk aspect van het 

hindoeïsme. Volgens hem is de samenleving in Uttaranchal, Bihar en Utar Pradesh 

zo enorm doordrongen van kaste. “It is in their blood!’. Hoewel Uday kritisch is over 

hindoes vindt hij wel dat bijvoorbeeld een pelgrimage naar de Ganges ook voor een 

sikh verrijkend kan zijn. Iets wat tegen de voorschriften vanuit de SGPC ingaat. Ook 

bij Uday zien we dus de eerder genoemde afwisseling van uitspraken met een vrij 

essentialistisch karakter en uitspraken met een meer procesmatig karakter.  

 

Over het geheel genomen lijkt er tussen sikhs en hindoes sprake te zijn van 

commensurabiliteit. De gedeelde Punjabi identiteit lijkt hierbij ook een rol te spelen. 

Er is veel contact tussen sihks en hindoes. Veel van mijn informanten zeggen dat ze 

hindoe vrienden hebben en ook komen huwelijken tussen sikhs en hindoes af en toe 

voor. In Amritsar is er tevens sprake van een zekere vervlechting van beide tradities. 

Heiligdommen in het oude centrum bevatten elementen uit het sikhisme, maar ook 

uit het hindoeïsme. Binnen beide groepen is vegetarisme in ieder geval normatief 

aanwezig. Er zijn weliswaar spanningspunten aan te wijzen zoals de gebeurtenissen 

in 1984. Het grootste deel van mijn informanten ziet echter niet specifiek de hindoes 

als degenen die hieraan schuldig zijn, maar meer specifieke personen in de politiek 

zoals Indira Gandhi. De opkomst van hindoe nationalistische partijen zoals de BJP 

en Shiv Sena in India lijkt door de meeste van mijn informanten niet als een issue 
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gezien te worden. Ook wordt vrijwel unaniem het kastensysteem genoemd als 

problematisch bij hindoes. Opvallend is het passievere karakter wat hindoes impliciet 

en expliciet wordt toegedicht. 

 

5.4 De marges van de sikh gemeenschap  
 

Niet alleen denominaties zoals hindoes en moslims krijgen de rol van “ander” 

toebedeeld, maar ook groepen aan de periferie van het sikhisme.  Er bestaat 

discussie of deze groepen wel of niet binnen het sikhisme vallen. In mijn gesprekken 

met mensen van de SGPC blijkt bijvoorbeeld het spanningsveld tussen groepen 

sikhs zoals de Nirankaris en de Namdharis en de Khalsa identiteit. De 

verstandhouding met de Nirankaris lijkt in ieder geval niet al te goed. Wanneer ik 

naar de Nirankaris vraag tijdens mijn gesprek met de information officer van de 

SGPC krijg ik zeer negatieve kwalificaties te horen zoals: “they disrespected the Adi 

Granth” en “they are the ones responsible for the problems in 1984”.  

In mijn interview met een lid van de lokale religieus nationalistische partij 

“Akali Dal Amritsar” ontdek ik een van de grootste twistpunten tussen de Khalsa 

identiteit en identiteiten zoals de Nirankaris en de Namdharis. Volgens de laatste 

twee, bestaan er namelijk nog levende goeroes. Binnen de Khalsa wordt juist 

gezegd dat er geen levende goeroes meer na goeroe Gobind komen. De Guru 

Granth Sahib is de enige nog legitieme religieuze autoriteit en synthese van alle tien 

de goeroes in één. Mijn informant van de Akali Dal Amritsar partij wees de 

Nirankaris en andere afwijkende groepen aan als schuldigen van het terrorisme in 

de jaren tachtig en negentig van de vorige eeuw in de Punjab. 

Das (1995:133) stelt in haar studie naar “Sikh militant discourse” in de jaren 

tachtig van de vorige eeuw, dan ook dat er veel wantrouwen was ten opzichte van 

alternatieve definities van de sikh gemeenschap. Zij stelt dat dit vooral naar voren 

komt in de relatie tussen de sikh militanten en gemeenschappen aan de periferie 

van het sikhisme zoals de Nirankaris. Zij kunnen gezien worden als een sekte 

binnen het sikhisme. Aangezien de volgelingen een levende goeroe vereren, in 

tegenstelling tot de orthodoxe vorm van het sikhisme, werden ze in 1973 tot vijanden 

van de panth verklaard door SGPC leden van de Harmandir Sahib. In april 1978 

waren er in Amritsar gewelddadigheden tussen volgelingen van Bhindranwale, 
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boegbeeld van de militante sikh beweging en de Nirankaris. Hierbij viel een aantal 

doden en gewonden. Enkele Nirankaris werden gearresteerd, maar later 

vrijgesproken op grond van het feit dat ze uit zelfverdediging gehandeld zouden 

hebben. In 1980 werd de Nirankari goeroe en enkele van zijn volgelingen vermoord. 

Volgens Das (ibid) werd in de militante literatuur het gebruik van sikh symbolen door 

de Nirankaris al gezien als een belediging. In een omkering van beelden werden de 

Nirankaris niet gezien als slachtoffers van geweld door militanten, maar juist ‘de sikh 

gemeenschap als slachtoffer van de Nirankari minderheid’. Uiteindelijk werden de 

Nirankaris neergezet als instrumenten van de hindoe regering met als enige missie 

“de sikhs te vernietigen’ (Ibid). 

De Nirankaris zijn als minderheid aanwezig in de stad en in de Punjab.  

Het hoofdkwartier van de Nirankari in de stad blijkt niet zo eenvoudig te vinden. 

Uiteindelijk blijkt het enigszins achteraf in een van de betere wijken van Amritsar te 

zijn. Op niet al te grote afstand is een hindoe Mata tempel te vinden. Voor de smalle 

ingang naar de Gurdwara (de Nirankari blijken deze betiteling ook te gebruiken) zit 

een wacht op een stoel die mij, na een korte uitleg van mijn aanwezigheid, doorlaat. 

Het valt me op dat de Nirankari die ik hier spreek behoorlijk terughoudend zijn. Over 

bepaalde zaken zoals de gebeurtenissen in 1984 wordt liever niet gepraat. Ik word in 

eerste instantie dan ook een paar keer afgescheept met de opmerking dat ik de 

informatie brochures maar moet lezen. Als ik nog vragen heb moet ik maar contact 

op nemen met een vooraanstaande Nirankari in het Verenigd Koninkrijk. In latere 

gesprekken vertrouwt men mij nog wel wat meer toe. Het is duidelijk dat men de 

gebeurtenissen uit 1984 liever wil vergeten en ook geen confrontatie met de Khalsa 

wil aangaan. Men laat zich dan ook tegen mij absoluut niet negatief uit over de 

SGPC en de Khalsa identiteit. 

 

Een groep zoals de Nirankaris die oorspronkelijk over het algemeen binnen het 

sikhisme gecategoriseerd werd, is steeds meer naar de periferie geschoven. Dit 

voornamelijk als het gevolg van een vernauwing van de sikh identiteit. Deze 

vernauwing is voornamelijk tot stand gekomen door een beperking van de zelf 

definitie van de sikh identiteit door de religieuze elites binnen de SGPC en Akali Dal 

partij. Ook de gebeurtenissen in Punjab aan einde van de vorige eeuw spelen een 

grote rol. De Nirankaris werden toen binnen het militante sikh discours als vijanden 
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van de sikh gemeenschap afgeschilderd in een poging om een homogene sikh 

gemeenschap te creëren. Restanten van deze vertogen zijn terug te vinden bij een 

klein deel van mijn informanten. De meeste die niet aan de SGPC gelieerd zijn 

weten echter niet zo veel van de achtergronden en staan dan ook vrij neutraal ten 

opzichte van de Nirankaris.  
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6. Het Hola Mohalla festival en de sikh identiteit  
 

In deze paragraaf wil ik inzoomen op het festival Hola Mohalla. Van belang is welke 

betekenis het heeft het in relatie tot de sikh identiteit. Welke narratieven van self and 

other hanteren de deelnemers aan het festival? Hoewel door praktische redenen de 

data die ik heb kunnen verzamelen beperkt was, lijkt deze me toch een illustratieve 

toevoeging aan de narratieven van self and other, die ik in Amritsar verzameld heb. 

 

 Het sikhisme en het hindoeïsme delen de jaarlijkse kalender als gevolg van de 

connecties tussen de twee religies. De jaarkalender begint echter met Baisakhi (op 

13 april) in plaats van met met Diwali zoals bij het hindoeïsme. Pas onder het 

leiderschap van goeroe Amar Das ontstaat er interesse in speciale heilige dagen.  

Goeroe Amar Das beval de sikhs om zich voor hem te verzamelen op Baisakhi37 en 

Diwali (oktober / november), de twee belangrijkste festivals in de Noord-Indiase 

hindoe kalender. De consequentie hiervan was dat sikhs moesten kiezen waar hun 

loyaliteit lag, bij de “ways of the village or in the service of the Guru” (Brown 

1986:236). Goeroe Gobind Singh (de oprichter van de Khalsa) voegde aan deze 

festivals nog een derde toe te weten Hola Mohalla, wat samenviel met het hindoe 

festival Holi. Deze drie festivals worden alle drie nog gevierd door de sikh 

gemeenschap (ibid:236).  

Hoewel Diwali38 een festival is wat in heel India gevierd wordt, heeft het voor 

sihks een significant andere betekenis. Er worden namelijk drie belangrijke 

gebeurtenissen herdacht: het leggen van de fundering voor de stad Amritsar door 

Goeroe Ram Das, de vrijlating van goeroe Hargobind door keizer Jehangir en als 

laatste het martelaarschap van Bhai Mani Singh (ibid: 236-239).  

 

We zullen ons hier verder beperken tot het festival Hola Mohalla. Het woord Hola is 

de masculiene vorm van het vrouwelijke aandoende Holi. De letterlijke betekenis van 

Hola Mohalla is “attack and place of attack” (ibid:240). Hola Mohalla is het meest 

recente festival in de geschiedenis van de sikhs en werd voor het eerst gevierd in 

het jaar na de oprichting van de Khalsa, 1700 CE. In dat jaar verzamelde de Khalsa 
                                                 
37 Een oogstfestival 
38 De viering van de komst van godin Lakshmi. 
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zich in Anandpur Sahib en nam deel in wat het best als militaire manoeuvres 

beschreven kan worden.  

Terwijl bij Holi mensen speels gekleurd poeder, al dan niet gemixt met water 

over elkaar heen sprenkelen, gaat het er bij Hola Mohalla om de krijgskunsten te 

demonstreren in gesimuleerde veldslagen39. De keuze om het festival op dezelfde 

dag als Holi te laten vallen had volgens Cole (in: Brown 1986) vermoedelijk twee 

redenen. Ten eerste dat aangezien het al op een vrije dag viel, het eenvoudig was 

om een samenkomst te verwezenlijken. Ten tweede om sikhs weg te houden van de 

hindoe viering van Holi. Bij de Baisakhi en Diwali festivals was dit immers ook al het 

geval. Op deze wijze werd getracht een meer distinctieve identiteit te creëren. Dit 

past binnen de filosofie van de beroemde sikh schrijver, Bhai Gurdas (1558-

1637CE), de neef van de vierde goeroe: “Non-Sikh festivals should not be 

celebrated. Even if we observe the same day we do it in our own way” (Brown 

1986:239). We zien hier dus weer zoals besproken in hoofdstuk drie de 

instrumentele aspecten van (religieuze) etniciteit terug komen.  

Hola Mohalla heeft tegenwoordig de status van officieel nationaal festival en 

Anandpur Sahib is nog steeds de plaats waar de belangrijkste festiviteiten 

plaatsvinden. Het festival bestaat tegenwoordig uit parades, toernooien en “mock 

fights” en muziek40. Een belangrijk aspect van het festival is de samenkomst van de 

Nihang sikhs (een door goeroe Gobind Singh opgerichte orde). Zij vormden het 

meeste militante onderdeel van de sikh legers in de achttiende eeuw. De Nihangs 

zetten de martiale traditie ook nu nog voort. Ze dragen zwaarden en meestal blauwe 

turbans en hebben een speciale verering voor goeroe Gobind Singh (Brown 1984: 

240).  

 

’s Ochtends vroeg vertrek ik samen met mijn sleutelinformant en één van zijn beste 

vrienden vanuit Phagwara richting Anandpur Sahib. Hoewel we nog op een aantal 

uren rijden van onze bestemming zijn zie, ik rond me heen velen die onze 

bestemming delen. Dit is eenvoudig te zien aan al de wapperende vlaggen met 

Khalsa symbolen die op de voertuigen vastgemaakt zijn. Met tientallen 

                                                 
39 http://www.sikhspectrum.com/112004/hola.htm geraadpleegd op 1 februari 2008 

40 http://www.sikhspectrum.com/112004/hola.htm geraadpleegd op 8 augustus 2008 
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samengepropt op wat het best beschreven kan worden als een dieselmotor op 

wielen of met twee of drie personen op een motor, begeven ze zich oostwaarts. 

Langs de weg zijn overal plaatsen ingericht waar men de langar kan genieten. Hier 

worden diverse gerechten geserveerd zoals samosa’s (een soort pasteitjes), dal 

(linzen), jalebi (snoepjes) en uiteraard chai (Indiase thee). Doeken van ongeveer een 

halve bij tien meter vormen de zitplaatsen voor de mensen die naar Anandpur Sahib 

gaan of voor toevallige voorbijgangers.  

Als Europeaan kijkt men mij erg aan want hoewel er veel westerlingen in 

India komen, blijft dit in de Punjab eigenlijk beperkt tot de stad Amritsar. Gezien het 

feit dat ik net ziek ben geweest ben ik beetje beschroomd om de dal die uit een grote 

emmer geserveerd wordt, te eten. Maar men bedient mij met een extra grote portie.  

Na gegeten te hebben vervolgen we onze reis. Ik begin soms echt het gevoel 

te krijgen deel te nemen aan een soort bedevaart of volksverhuizing, aangezien er 

zoveel mensen richting Anandpur Sahib gaan.  

 

In Anandpur blijkt het niet eenvoudig te zijn om een slaapplaats te vinden. Kulbir 

weet echter een slaapplaats te regelen bij information officer Surjit Singh. Deze lijkt 

zeer in zijn nopjes dat er iemand speciaal uit Europa gekomen is om meer over Hola 

Mohalla te weten te komen. Surjit is lid van de Khalsa. Deze positie had hij 

vermoedelijk anders ook niet gekregen, realiseer ik me. Wanneer ik hem vraag naar 

het verband tussen Holi en Hola Mohalla vertelt hij dat: “the festival of colours was 

not allowed by the Mughal emperors”. Hij voegt daaraan toe: “of course the Hindus 

are more prone to subservience”. Over Holi is hij niet erg positief: “They just go into 

people’s houses and touch them. It is hooliganism and indecent!”. “Guru Gobind 

Singh created a more decent festival. Living with self esteem is very important” 

vervolgt hij ‘that’s why the Khalsa was created”.  

Volgens Surjit heeft ‘Hola Mohalla een heel andere betekenis dan Holi en 

was het bedoeld om het sikhisme verder te propageren. Ook is het belangrijk om 

mensen aan de tradities en de fighting spirit te herinneren’ vindt hij. De oprichting 

van de Khalsa had volgens Surjit twee belangrijke redenen. Ten eerste de 

 64



vervolgingen door de Mughal keizers en hun gedwongen bekeringen41. Ten tweede 

was er grote ongelijkheid, een grote groep was underprivileged en een kleine groep 

was privileged. ’De Khalsa mengt deze groepen en trekt ze gelijk. Op deze manieren 

worden de kaste verschillen uitgewist’. De verstandhouding tussen sikhs en moslims 

is volgens Surjit goed. “A divine sword from the founder of Islam was even given to 

Guru Gobind Singh by the last Mughal emperor who was a friend of his”. “Also 

Sikhism isn’t against any particular religion just against certain rulers at the time”.  

“Sometimes rulers used Sikhism, Hinduism or Islam to satisfy their own goals”. Na 

Surjit uitgebreid bedankt te hebben voor zijn behulpzaamheid vertrekken we naar 

een grote gurdwara in het midden van het stadje. De hele open binnenplaats ligt vol 

met slapende mensen evenals de galerij voor de deur van onze kamer. ‘We hebben 

geluk’ merkt Kulbir op. ‘Normaal krijgen alleen gezinnen een eigen kamer ter 

beschikking’.  

 

In het stadje praat ik met een aantal mensen op straat. Een Khalsa sikh vertelt mij: 

“the Khalsa bows for no one”.  Een sikh moet volgens hem “pure of heart” zijn en 

“members of the Khalsa are the purest”. ‘In India heeft hij als lid van de Khalsa ‘niks 

te vrezen’, vertrouwt hij me toe. Wanneer ik vraag wat hij van Nirankari sikhs vindt 

reageert hij wat geagiteerd: “Nirankari are traitors”. ”The other sects have demi-gods 

and that is against Sikhism”. Over de markt rondlopend valt me een stand op met 

afbeeldingen van Jarnail Singh. Tegenover deze stand worden waarschuwingen 

gegeven over hoe sikhs in de media, in dit geval dus vooral door Bollywood, worden 

weergegeven. ‘Men hekelt het feit dat sikhs vaak weergegeven zouden worden als 

dronkelappen en dergelijke in plaats van als goede sikhs’ legt Kulbir mij uit. Op mijn 

vraag of hij het hier mee eens is reageert hij laconiek: “well it’s the media; they twist 

everything so”.  

  

Voor de parades en manoeuvres van de Nihang gaan beginnen, hebben we nog wat 

tijd om door de rest van het stadje heen te wandelen. In de stillere “hoeken en 

gaten” van het stadje vind ik arme families afkomstig uit Bihar. Het zijn hindoes en 

                                                 
41 Vooral keizer Aurangzeb (1618-1707) die regeerde over een groot deel van India, was vrij fanatiek betreffende de   

bekering van niet-moslims tot de Islam (Richards  1995) 
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ze wonen in kleine, houten hutjes en beschikken niet over stromend water. Volgens 

Kulbir zijn het immigranten, die hierheen gekomen zijn om hier werk te verrichten dat 

de mensen uit Punjab niet meer willen doen. Moslims lijken er overigens in dit stadje 

niet of nauwelijks te zijn. In de nauwe straatjes wordt Holi, naar mijn idee, maar 

spaarzaam gevierd, meestal in bepaalde wijken met wat meer hindoes en dan vooral 

door kinderen. Af en toe rennen ze langs mij, maar ze durven mij toch niet nat te 

gooien. In andere steden gaat dat er wel anders aan toe, heb ik gelezen. Maar tot 

mijn verbazing zie ik later op het parade veld hoe hoogst in het zicht lopende Nihang 

sikhs onder de verf zitten. In een gesprek later met Rohit (hindoe brahmaan) vertelt 

hij dat hij met zijn sikh vrienden altijd sikh én hindoe feesten viert.  

 

De parade wordt uitgevoerd op een enorm veld. Langs de zijkanten ervan staan 

duizenden toeschouwers. Met zijn gebruikelijke bravoure weet Kulbir ons naar het 

dak van een van de aangelegen huizen te manoeuvreren, waar ik een ereplaats krijg 

helemaal vooraan. De parade bestaat vooral uit martial sports waarbij Nihangs sikhs 

met elkaar in duel gaan. Opvallend hierbij is dat er ook een aantal vrouwen tussen 

de deelnemers zitten. De positie van de vrouw in de Punjab is namelijk toch vaak 

nog vrij traditioneel. Volgens McLeod (1989)  is er wat dit betreft dan ook weinig 

verschil tussen de sikh- of hindoe gemeenschap. Zo vertelt Shera mij dat je pas 

sinds een aantal jaren vrouwen zelf op scooters ziet rond rijden.  

Er worden niet slechts traditionele sporten uitgevoerd want na de duels zie ik 

onder luid gejuich een aantal sikhs staand op hun motoren het veld komen oprijden. 

Leiders van de Nihang clans rijden in grote Mahindra jeeps het veld over met een 

enorm gevolg, helemaal in het blauw, erom heen. Ook worden er te paard allerlei 

manoeuvres uitgevoerd zoals het tent pegging waarbij te paard met een soortement 

lans een object van de grond opgepakt moet worden. Veel van de toeschouwers 

hebben niet de uiterlijke kenmerken van de Khalsa, zoals de vijf k’s zie ik. Toch krijg 

ik uit mijn gesprekken het idee dat men trots op de sikh traditie is. Men benadrukt 

het krijgshaftige verleden van sikhs en de belangrijke rol die sikhs gespeeld hebben 

bij de onafhankelijkheidsstrijd. Net als in Amritsar is men voorzichtig zich negatief uit 

te laten over andere denominaties. Op de achtergrond spelen er echter toch wel 

belangrijke stereotyperingen. Holi en Hola Mohalla worden neergezet als verlengden 

van respectievelijk de passieve hindoes en de actievere masculiene sikhs. 
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Narratieven over de onafhankelijkheidsstrijd waar sikhs de grootste rol gespeeld 

zouden hebben, terwijl hindoes en bijvoorbeeld Gandhi bij name genoemd wordt als 

veel passiever subjecten van de Britten. Tevens worden de gevechten tegen de 

Mughal keizers in herinnering gebracht waarbij de sikhs als beschermers van de 

zwakkeren optreden naar voren worden gebracht. 
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7. Sikhs en de natie-staat 
 
In dit hoofdstuk richten we ons op de nationale- en transnationale dimensies bij de 

narratieven van mijn informanten. In de eerste paragraaf zullen we kort de natie-

staat bekijken aan de hand van theorie van Gellner (1994) betreffende de natie-staat 

als verbeelde gemeenschap. In de tweede paragraaf gaat het om het specifieke 

proces van natievorming in India na de Partition van 1947 en de gevolgen voor de 

Punjab. In de hierop volgende paragraaf gebruik ik theorieën van Das (1995) en 

Judge (2005) betreffende het militante sikh discours en inventariseer welke invloed 

dit discours nog heeft op de huidige situatie en wat ervan terugkomt in de 

narratieven van mijn informanten. Het hoofdstuk wordt afgesloten met een 

verkenning van de gevolgen van transnationale invloeden op de sikh gemeenschap.  

 

7.1 De natie-staat als verbeelde gemeenschap 
 
Opgericht in 1947 is India is nog een relatief jonge natie-staat. Vergeleken met veel 

andere postkoloniale natie-staten is het vrij succesvol te noemen. Bij de grens 

tussen India en Pakistan staat dan ook trots aangekondigd: “India the largest 

democracy in the World welcomes you”. 

We zullen eerst eens stil staan bij de idee van de natie-staat. Gellner 

(1964:169) analyseerde processen van natievorming en stelde: “Nationalism is not 

the awakening of nations to self-consciousness: it invents nations where they do not 

exist”. Er is sprake van bewuste en onbewuste processen van natievorming. Met 

deze gedachte in het achterhoofd is het mogelijk voorbij te denken aan de 

vanzelfsprekendheid van de natie-staat. De natie-staat is niet die elementaire 

bouwsteen die het vaak lijkt te zijn. Eriksen (1993:7) beschrijft hoe er een complexe 

relatie tussen etniciteit en nationaliteit bestaat. Nationalisten zullen er van uitgaan 

dat politieke grenzen samen moeten vallen met culturele grenzen, terwijl veel 

etnische groepen geen medecontrole over de staat zullen hebben of eisen. Wanneer 

de politieke leiders van een beweging wel eisen stellen om dit te bereiken, dan wordt 

de etnische beweging per definitie een nationalistische beweging, er ontstaat dan 

immers een streven naar zelfbeschikking. Connor (1972:331) zegt dat de doctrine 

van zelfbeschikking pas na de Eerste Wereldoorlog opkwam en dat: “In its pristine 
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form, the doctrine [of self-determination] makes ethnicity the ultimate measure of 

political legitimacy, by holding that any self-differentiating people, simply because it 

is a people, has the right, should it so desire, to rule itself”. Bij het recht tot 

zelfbeschikking (en bij separatisme) gaat het om een ideologie die tegelijkertijd een 

rechtvaardiging en oorzaak is van geweld (Byman 1998:162). Carment and James 

(1997:260) beargumenteren dat het concept van zelfbeschikking de multi-etnische 

samenleving ondermijnt. Green (2000:77) voegt hier nog aan toe dat dit tevens het 

geval is bij de monolithische staat omdat: “All the durable states in the modern world 

established and consolidated rule over their national territories by the successful use 

of force: by revolution; by suppressing rebellions and secessions; by forcibly 

subordinating and integrating” (Gurr, 1988:47).  

Kortom: de natie-staat is gebaseerd op het idee van culturele homogeniteit en 

zodoende hebben staten altijd in meer of mindere mate geprobeerd de bevolking 

binnen de grenzen tot één etnisch geheel te integreren. Er wordt getracht een soort 

superetnos te ontwikkelen met de natie-staat zelf als nieuwe etnische identiteit. 

Tegenwoordig zijn er echter maar weinig staten, die geen minderheden binnen de 

grenzen hebben. Deze groepen worden vaak uitgesloten en gemarginaliseerd 

(Baumann 1999:31).  

 

7.2 Natievorming in India 
 

In het nog koloniale India van het begin van de 20e eeuw was Muhammad Ali 

Jinnah42 één van de belangrijkste politici, die op een scheiding naar religieuze lijnen 

- een moslim natie en een hindoe natie - aanstuurde. In een toespraak tot de Muslim 

League zei hij: “Mussalmans [Muslims] are not a minority as it is commonly known 

and understood…Musselmans are a nation according to any definition of a nation, 

and they must have their homelands, their territory, and their state” (Metcalf 2002: 

205). Het is echter niet zo dat de uiteindelijke staat Pakistan van 1947 een 

onvermijdelijk resultaat was van de ideeën over vormen van autonomie van 1940; 

Jinnah, noch de provinciale leiders, noch de Britten wensten de vorm die de 

                                                 
42 Muhammad Ali Jinnah (December 25, 1876 – September 11, 1948) was een Indiase politicus en leider van de “All 

India Muslim League”. Jinnah was de oprichter en eerste gouverneur general van Pakistan.  
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“Partition” uiteindelijk aannam. Veel moslims waren zelfs überhaupt tegen enige 

vorm van scheiding. Nehru43 en de Congress Party stonden sowieso nooit achter de 

“twee natie theorie”: India was en zou geen Hindoestan (land van de Hindoes) 

worden. Dit is misschien ook wel de reden waarom de naam India, voortkomend uit 

de koloniale tijd, gehandhaafd werd.  

Op 3 juni 1947 kondigde Lord Mountbatten de splitsing van het Brits Indiase 

Imperium aan, in een seculier India en een moslim Pakistan. Op 14 augustus 1947 

werd Pakistan een aparte natie, op 15 augustus 1947 volgde India. Hierna 

ontstonden gewelddadige confrontaties tussen hindoes, moslims en sikhs die 

enorme volksverhuizingen van de drie gemeenschappen tot gevolg hadden. Volgens 

schattingen vluchtten ongeveer vijf miljoen hindoes en sikhs vanuit West Punjab 

(vallend binnen de nieuwe staat Pakistan), naar India; 5.5 miljoen moslims gingen de 

tegenovergestelde richting op. Overvolle treinen met vluchtelingen in beide 

richtingen werden regelmatig overvallen, de inzittenden vermoord. Soms arriveerden 

treinen vol lijken op de bestemming, wat weer bloedige wraak opriep van de 

betreffende gemeenschap. Ook werden veel dorpen overvallen door gewapende 

milities van alle partijen. Uiteindelijk was de uitkomst van wat we nu waarschijnlijk 

als etnische zuiveringen zouden duiden, dat de West Punjab zo goed als volledig 

moslim werd, terwijl het Indiase gedeelte van de Punjab 35 procent sikhs en 60 

procent hindoes ging bevatten (Metcalf 2002: 205-226).  

 
7.3 Khalistan en het militante Sikh Discours 
 

Hoe zit het nu met de claims van de sikhs als natie? Opvallend is dat in de nasleep 

van de koloniale fase er nauwelijks enige discussie was over de positie van de sikhs 

binnen een onafhankelijk India. Pas na de claims van de Muslim League ten 

behoeve van een eigen staat zien we dat er ook meer aandacht komt voor het idee 

van de sikhs als natie. Na de onafhankelijkheid werden er dan ook claims 

neergelegd voor meer politieke autonomie. Pofessor Judge is auteur van het boek 

Religion, Identity and Nationhood (2005) waarin hij de opkomst van de “Sikh Militant 

                                                 
43 Jawaharlal Nehru (Allahabad, 14 november 1889 – 27 mei 1964) was als Indiaas politicus een sleutelfiguur in de 

onafhankelijkheidsbeweging van India. Nehru was de eerste premier van de republiek India. 
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Movement” analyseert. Volgens Judge moet onthouden worden dat: ‘Punjab niet 

moet worden gezien als een staat die altijd al heeft bestaan door de eeuwen heen 

en nu slechts nog erkend hoeft te worden’. Hij vertelt dat ‘pas in 1966 voor het eerst 

een staat ontstond binnen India welke een meerderheid aan sikhs had, doordat een 

gebied in het zuidoosten (van de Punjab) met een hindoe meerderheid de nieuwe 

staat Haryana werd. Taalkundig lag hier ook een scheiding: de meeste mensen in 

het nieuwe Haryana spreken Hindi, terwijl dit in Punjab het Punjabi is’. 
 

Khalistan44 is een term die in 1946 vlak voor de Partition werd geïntroduceerd door 

Tara Singh. Dit idee van een autonoom thuisland speelde de hele tweede helft van 

de twintigste eeuw een grote rol, met misschien wel als hoogtepunt de aanval in juni 

1984 van het Indiase leger op sikh militanten die zich in de Harmandir Sahib 

verschanst hadden.  
In mijn gesprekken met Judge maakt hij duidelijk hoe gevoelig deze episode 

uit de geschiedenis van Punjab nog ligt. Evenals over de gebeurtenissen in 1947 

praten mensen niet graag over 1984. Volgens professor Judge waren de effecten 

van operatie Blue Star: “devastating for the Sikh identity. Sikhs had a proud identity 

as the soldiers and food producers of India. Now suddenly they were under attack in 

their holiest shrine. The loss of this identity was a very humiliating experience for the 

Sikh community. Moreover, after the subsequent assassination of Prime Minister 

Indira Gandhi by her own Sikh bodyguards, many Sikhs felt they were suddenly 

seen as an anti-national community.”  Na de moord op Indira Gandhi ontstonden er 

rellen waarbij duizenden sikhs in Delhi, Kanpur en andere steden werden vermoord. 

In de nasleep van deze gebeurtenissen probeerden sikh militanten communautaire 

spanningen aan te wakkeren tussen sikhs en hindoes in verschillende steden in de 

Punjab. Hoewel in veel steden spanningen ontstonden waren deze over het 

algemeen van korte duur. De militanten proberen tabakswinkel en slijterijen tot 

sluiten te dwingen, echter zonder succes (Judge 2005: 66-67). Deze spiraal van 

geweld heeft grote invloed gehad op het zelfbeeld van sikhs als een belegerde natie. 

Das (1995:118) analyseert de constructie van het discours wat in de jaren 

tachtig en negentig van de vorige eeuw in de Punjab veelvuldig gehanteerd werd 

                                                 
44 Letterlijk: “Land of the pure”. 
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door militante sikhs. Ze stelt dat dit discours deel was van een zeer politiek geladen 

taal, ontwikkeld door de militante sikh beweging om eenheid tussen sikhs in de 

Punjab te creëren. Op deze manier werd getracht een wij-groep uit een heterogene 

gemeenschap te creëren. Op deze manier zou effectieve politieke agency 

uitgeoefend kunnen worden binnen de context van de structuren van de moderne 

natie-staat. Het doel van de “militant movement” werd uitgedrukt in termen van 

bezorgdheid over het behoud van de distinctieve sikh identiteit. Het grootste gevaar 

voor deze identiteit werd gezien in het (passieve) hindoe karakter en de natie-staat 

India.  

Das (1995) concludeert dat het militante discours werd gekenmerkt door vier 

belangrijke aspecten. Ten eerste het gebruik van rigoureus dualisme om self en 

other te definiëren: masculiene en feminiene, sikh en hindoe, staat en gemeenschap 

functioneerden hierin als elkaars tegenpolen. Niet al deze concepten hebben echter 

dezelfde status. Sommige worden gezien als voortkomend uit de natuur, zoals 

masculien en feminien (Das 1995:118). Sikhs zouden bijvoorbeeld van nature 

actiever, sterker en mannelijker zijn dan hindoes. In mijn onderzoek ben ik restanten 

van dit in de jaren tachtig en negentig invloedrijke discours tegengekomen in de 

narratieven die sikhs hanteren om zichzelf te positioneren en in de narratieven ten 

opzichte van de ander zoals “de hindoe”. Dezelfde concepten blijken echter ook 

gezien te worden als voortkomend uit de geschiedenis: men meent dan dat sikhs 

masculien zijn door te refereren aan de strijd van de sikhs in de tijd van de Mughal 

keizers voor de eigen identiteit. 

Ten tweede meent Das (1995) dat de creatie van gelijktijdigheid tussen niet 

gelijktijdige gebeurtenissen kenmerkend is voor het militante discours. Het 

gehanteerde discours is deel van de hedendaagse politieke cultuur in India, in plaats 

van een oorspronkelijk overblijfsel uit het verre verleden. In andere woorden het is 

de politieke context van hedendaags India die zorgt voor de geladenheid van termen 

als sikh en hindoe. Aan de ene kant werd de discussie gevoerd met behulp van 

termen als minderheden en culturele rechten. Aan de andere kant echter werd er 

ook een illusie gecreëerd van de geschiedenis als een serie van overeenkomstige 

gebeurtenissen. Hierin worden moderne conflicten gezien als niet meer dan een 

herhaling van conflicten uit het verre verleden.  
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Ten derde worden volgens Das (ibid) individuele verhalen in sociale teksten 

verweven door het gebruik van lokale kennis. Hierbij wordt het lijden van bij naam 

genoemde personen via gedetailleerde lokale kennis getransformeerd in het ongeluk 

van de hele gemeenschap. Once the community becomes the conduit through which 

the individual experience of having been violated can be seen as the experience of 

the whole community, the next step is to explain all violence committed by the 

community as a response to injustice (Das 1995:131). 

Ten vierde wordt in dit militante discours de rechtvaardiging van geweld op 

grond van mythologische motieven en de hedendaagse politieke praktijk. Zo 

gebruikte Bhindranwale bijvoorbeeld motieven uit de mythologie om de 

hedendaagse praktijk te duiden.  

 

We hebben in paragraaf 4.3 en 5.3 al gezien dat aantal van deze punten zoals het 

veronderstelde masculiene karakter van sikhs versus het passievere karakter van 

hindoes terug komen in de narratieven van mijn informanten. Ook stroken 

voorgaande punten met de vertogen van mijn Khalsa sikh informanten over de 

Nirankari gemeenschap (paragraaf 5.4) In hoeverre leeft het streven naar een eigen 

staat nu nog onder  mijn informanten? 

 

Hoewel de situatie in Punjab sinds het einde van de jaren negentig van de vorige 

eeuw rustig is, zijn er nog residuen van de gebeurtenissen in de jaren tachtig 

aanwezig binnen de sikh gemeenschap in de Punjab. Bhindranwale heeft 

bijvoorbeeld nog steeds in zoverre de status van een volksheld, dat hij op 6 juni 

2003 (negentien jaar na zijn dood) tot ”martyr of Sikh history” werd verklaard45. In 

het museum in de Harmandir Sahib hangen diverse gruwelijke foto’s van 

Bhindranwale’s dode lichaam na de aanval van het Indiase leger, evenals foto’s 

waar hij als martelaar geportretteerd wordt met de ondertitel “Fighting for honour and 

prestige of Harmandir Sahib”. Sommige jonge sikhs in dit onderzoek noemen 

specifiek Bhindranwale als hun inspiratiebron. 

Over de aanval op de Harmandir Sahib is nog steeds veel verontwaardiging, 

maar opvallend genoeg weten veel van mijn informanten er over het algemeen niet 

                                                 
45 An echo of terrorism. Economist, 00130613, 6/14/2003, Vol. 367, Issue 8328 
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zo heel veel over. Judge zegt dat: “people do not like to talk about the events of 

1984, it is all a question of forgetting and remembering”. Volgens professor Kuldip 

Singh van “political science department” zijn tegenwoordig etniciteit en religie wat 

meer op de achtergrond geraakt. “Having a separate state is not so actual anymore. 

The Akali Dal Amritsar party still talks of Khalistan, but they do not have a big 

following” vervolgt hij. Akali Dal Amritsar is een partij die nog naar een eigen staat 

streeft maar slechts een kleine aanhang heeft. Mijn informanten zien weinig meer in 

een onafhankelijk Khalistan; zeker nu de Punjab binnen India een van de 

welvarendste staten is geworden. Ze refereren aan het economische belang van de 

Punjab als deel van India. De Punjab heeft volgens hen te weinig infrastructuur om 

op zichzelf te staan. Slechts een enkeling is nog wel voorstander van een aparte 

staat en hekelt de “don’t rock the boat” houding van veel sikhs. Mijn informanten 

voelen zich over het algemeen deel van India en zijn er ook trots op. Vaak wisselen 

ze verschillende identiteiten in hun narratieven af. Opvallend is dat mijn informanten 

zich hier soms ook lijken tegen te spreken. Aan de ene kant wordt er bijvoorbeeld 

gezegd dat men trots is op India terwijl aan de andere kant Punjabi identiteit 

genoemd wordt als “open-minded” ten opzichte van de ‘bekrompen’ Indiase 

identiteit. Mijn informanten lijken dan ook de notie te hebben dat ze moderner zijn 

dan de rest van India. Volgens professor Judge leeft het idee van Khalistan binnen 

de diaspora nu nog veel meer dan in de Punjab zelf. Sikhs uit de diaspora hebben 

ook grote invloed gehad op het streven naar Khalistan (Ballantyne 2007). 

 

7.4 Transnationale invloeden  
 

Tijdens het uitvoeren van participerende observatie in Amritsar vielen een aantal 

zaken op. Ondanks dat Amritsar door een klein deel van mijn informanten als vrij 

traditioneel getypeerd wordt zijn namelijk toch duidelijk allerlei transnationale 

invloeden in de stad aan te wijzen. Mondialisering heeft een grote invloed op de 

situatie in de Punjab. Mondialisering houdt hier in de intensivering van verbindingen 

over de gehele wereld. Deze verbindingen worden bewerkstelligd door de grotere 

mobiliteit van kapitaal, goederen, mensen, beelden en ideologieën. Deze 

verbindingen staan met elkaar in contact of worden zelfs met elkaar verweven. 

Grenzen vervagen en worden poreus en maken het mogelijk voor mensen met 
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verschillende achtergronden om contact met elkaar te hebben (Inda & Rosaldo 

2002:2). Ik zal kort een aantal transnationale invloeden in de Punjab tegen het licht 

houden en deze verbinden met de narratieven van mijn informanten. Als gevolg van 

de beperkte tijd in het veld is deze paragraaf is echter beknopt en verder onderzoek 

naar de transnationale dimensie strekt tot aanbeveling. 

 

Bhangra is één van de culturele uitingen, die door mijn informanten als typisch 

Punjabi wordt genoemd, maar toch ook een transnationale dimensie heeft. Ook de 

jonge hindoes in Punjab die ik gesproken heb lijken Bhangra veelal als iets van hen 

te bezien. Ballantyne (2007) schrijft dat Bhangra een ontwikkeling heeft 

doorgemaakt van een lokale volksdans tot een icoon voor de Punjabi identiteit en de 

Punjab. Als gevolg van de deterritorialisation van lokale dans en muziek hebben 

grote veranderingen plaatsgevonden. Zo heeft de diaspora grote invloed gehad op 

de ontwikkeling van Bhangra. Er zijn bijvoorbeeld elementen van de hiphop cultuur 

in terug te vinden. Een klein deel van mijn informanten (het gaat vooral om Khalsa 

sikhs) vreest overigens aantasting van de Punjabi en sikh cultuur hierdoor. Volgens 

Ballantyne (2007) is er niet echt een directe link tussen sikhisme en Bhangra, maar 

wel tussen de Punjabi identiteit en Bhangra. Veel jongeren zien Bhangra volgens 

Ballantyne echter toch als een deel van hun sikh zijn. Dit lijkt echter voornamelijk te 

gelden voor sikhs uit de diaspora. Mijn informanten maken deze verbinding namelijk 

niet, maar lijken het voornamelijk als deel van de Punjabi cultuur te zien. 

 

Opvallend in Amritsar zijn ook de vele internetcafés. Het internetcafé gevestigd op 

het terrein van de Harmandir Sahib is altijd druk bezet. Veel van de bezoekers zijn 

afkomstig uit de diaspora en maken gebruik van de relatief goedkope tarieven om 

naar huis te bellen. Grote aantallen sikhs uit de diaspora komen geregeld terug naar 

de Punjab. Ze komen om de achtergebleven familie te bezoeken, een 

huwelijkspartner te zoeken, maar ook om grond te kopen en tweede huizen te 

bouwen. In de Punjab zijn veel tweede huizen van “non resident Indians” te vinden 

die over het algemeen vrij eenvoudig te herkennen zijn aan het overdadige karakter 

van de bouwstijl.  
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In mijn gesprekken met het hoofd van de sociologie sectie Drs. Gurpreet Bal stelt zij 

dat er geen sprake is van een eenzijdige invloed, maar dat de diaspora en de sikh 

gemeenschap in Punjab elkaar juist wederzijds beïnvloeden. De laatste tijd is er 

bijvoorbeeld sprake van de opkomst van de grote “wedding palaces”. “The diaspora 

can afford a lot”, “that is why some ceremonies here are becoming more and more 

consumerist oriented” legt ze uit. Andersom heeft de politieke situatie in de Punjab 

weer invloed op sikhs uit de diaspora. De multiculturele situatie in Canada, het 

Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten heeft ideeën over sikh identiteit en 

traditie verplaatst van lokaal naar nationaal en soms internationaal niveau. Er valt 

hierbij te denken aan rechtzaken over het wel of niet mogen dragen van de kirpan of 

turban in de openbare ruimte of over het beheer van gurdwara’s. Vaak worden 

dergelijke zaken weer begeleid door claims op het gebied van legitimiteit van 

tradities (Ballantyne 2007:282-311). De SGPC en Akal Thakt gebruiken vaak 

referenties naar historische precedenten en ‘echte’ of ‘verbeelde’ tradities om 

legitimiteit te verkrijgen voor specifieke groepen en de autoriteit van de elite te 

versterken. Moderne vertogen over minderheden en culturele rechten worden 

aangehaald terwijl tegelijkertijd wordt gerefereerd aan ‘eeuwenoude onveranderlijke’ 

tradities.  

Bepaalde tradities in de Punjab worden echter juist weer betwist vanuit 

moderne vertogen. Dit gebeurt bijvoorbeeld door het ter discussie stellen van gender 

ongelijkheid binnen de sikh gemeenschap. Vrouwen mogen bijvoorbeeld niet aan 

bepaalde ceremoniën meedoen, wat betwist wordt door groepen uit de diaspora. In 

de Punjab zelf stelt Bal, is men er echter niet zo mee bezig en worden bepaalde 

zaken gewoon als realiteit gezien. Mijn vrouwelijke informanten aan de universiteit 

lijken hier echter niet altijd hetzelfde over te denken. Zij willen meer vrijheid en 

worstelen met de vraag of ze nu voor “love marriage” of “arranged marriage” moeten 

gaan. Zij vragen mij dan ook expliciet uit over de Europese situatie. Ze vertellen mij 

over hun dromen om naar het buitenland te gaan, maar tegelijkertijd lijken ze het 

verlies van familiebanden in een dergelijke nieuwe context te vrezen. Deze droom 

om naar het buitenland te gaan delen ze overigens met heel veel jonge Punjabi’s te 

oordelen aan de grote hoeveelheid bureau’s die zich specialiseren in het regelen 

van Visa’s en studieplaatsen. 
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Andere voorbeelden van wederzijdse invloeden komen terug in deze twee 

opvallende nieuwsberichten. Op Zee News werd bericht over protesten in de Punjab 

en het Verenigd Koninkrijk tegen de veiling van een wapenrusting door Sotheby's, 

die aan goeroe Gobind toebehoord zou hebben46.  In de Indian Tribune van 11 juni 

2008 stond later een artikel over een Dalit familie die een overleden familielid wilde 

begraven op de “common cremation grounds” in Bholu Wala. Jat sikhs, een 

meerderheid in het dorp, weigerden de Dalit families vervolgens echter de toegang. 

Dit laatste zorgde voor verontwaardigde reacties vanuit de “World Sikh 

Organisation”47. Het voorgaande geeft tevens aan hoe zeer kaste nog voor discussie 

zorgt binnen de sikh gemeenschap in Punjab, maar ook dat de diaspora nauw 

betrokken is bij de sikh gemeenschap in de Punjab en vice versa.  

 

Internet fora 
 

Vooral mijn jongere informanten maken regelmatig gebruik van het Internet. Ze 

mailen familieleden in het buitenland, maar zijn ook actief op chatboxen om 

potentiële partners te vinden omdat dit in het dagelijkse leven niet eenvoudig is. Ook 

wordt er gebruik gemaakt van diverse fora.  

Op het Internet blijken grote aantallen fora specifiek voor sikhs te vinden te 

zijn. Door mondialisering zien we dat de printcultuur in de Punjab is veranderd. 

Tijdens de jaren tachtig en negentig van de vorige eeuw waren er dan ook 

verwoedde pogingen van onder andere de SGPC om “print culture” in de Punjab te 

domineren. De gebeurtenissen in 1984 zorgden bijvoorbeeld voor een intellectuele 

heksenjacht en pogingen om afwijkende ideeën in de kiem te smoren. Controle over 

publieke instituten en organisaties en specifiek de mogelijkheid om het publiek door 

middel van kranten en boeken te beïnvloeden zijn constanten geweest in de 

opleving en herformulering van sikh geschiedenis en traditie. In de periode na 1984 

ontwikkelden voorstanders van Khalistan een zeer effectief communicatie netwerk 

om ideeën te verspreiden. Met de opkomst van betere en nieuwe 

                                                 
46 http://www.zeenews.com/articles.asp?aid=434266&sid=NAT 
47 47 http://www.punjabnewsline.com/content/view/10806/40/

  en http://www.tribuneindia.com/2008/20080611/bathinda.htm#5 geraadpleegd op 31 juli 2008 
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communicatiemiddelen zoals het Internet is het echter veel moeilijker om informatie 

te controleren. Nieuws is bijna meteen beschikbaar en communicatiemiddelen zijn 

toegankelijker geworden. Op fora zoals sikhnet.com zien we veel discussie over 

bijvoorbeeld sikhs en sociale normen en waarden. “Sikhs themselves grapple with 

the contemporary impliciation of identity, tradition and cultural setting” (Ballantyne, 

Ibid). Actuele gebeurtenissen zorgen voor discussies op de diverse fora. Te denken 

valt aan topics over de connecties van het sikhisme met de islam naar aanleiding 

van de aanslagen van 9/11. Vaak gaan de discussies niet zozeer over de Guru 

Granth Sahib als inspiratiebron maar juist vooral over de invulling van de sikh 

identiteit en het belang van goeroe Gobind Singh en de oprichting van de Khalsa. 
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Conclusie 
 

In deze uiteenzetting heb ik getracht weer te geven hoe de sikh identiteit in Amritsar 

door mijn informanten beleefd en geleefd wordt. Een belangrijke component hiervan 

was de analyse van de narratieven van mijn informanten betreffende de “zelf”. Barth 

(1969) wees er op dat vooral de relaties tussen groepen van belang zijn en niet de 

“cultural stuff within”. Dit kan geduid worden als een aanval op de zeker in de vorige 

eeuw nog alom aanwezige reïficatie van cultuur. Hieruit volgt dat in ten opzichte van 

de zelfbeschrijving de “ander” ook een belangrijke plaats inneemt. Zodoende heb ik 

specifiek gekeken welke “ander” binnen de narratieven van mijn informanten werd 

neergezet en op welke wijze dit gebeurde.  

Ondanks de ontwikkelingen in de sociale wetenschappen van de laatste 

decennia op het gebied van een procesmatiger beeld van identiteit is het toch nog 

steeds vrij eenvoudig om in de val van het essentialisme te lopen. Relevante 

literatuur over de betreffende groep staat immers vaak vol met essentialistische 

beschrijvingen. Informanten maken er zelf ook nog eens veelvuldig gebruik en als 

aankomend antropoloog deed ik onderzoek in India naar een ‘exotische ander’. 

Zodoende heb ik tijdens het schrijven van deze thesis ondervonden hoe makkelijk 

om in een essentialistisch discours te vervallen. Uitgaande van een visie op cultuur 

en gemeenschap als procesmatig en geconstrueerd (naar Eriksen (1993) en 

Baumann (1996), zie hoofdstuk 3) heb ik echter getracht hier zoveel mogelijk voor te 

waken en me juist specifiek gericht op de instrumentele aspecten van identiteit. 

Cultuur en gemeenschap binnen deze visie zijn niet simpelweg een gegeven, maar 

worden gezien als iets dat ontstaat door een voortdurend proces van 

onderhandeling. Machtsprocessen betreffende de invulling van de zelfdefinitie 

alsmede bij de definitie van de “ander” spelen hierbij een duidelijke rol.  

 

Sommige van mijn informanten zijn zich (deels) bewust van bepaalde instrumentele 

elementen binnen de sikh identiteit. “The Guru gave us the uniform to stand out” 
zegt Jaspreet tijdens een met hem gedeelde taxirit. Hij doelt hier op de specifieke 

“identity markers” van sikhs zoals de turban en de 5 k’s. Deze “identity markers” 

worden dan ook inderdaad door wetenschappers als McLeod (1976,1989), Oberoi 

(1994) en Ballantyne (2007) geduid als pogingen om de sikh identiteit duidelijker te 
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onderscheiden van die van de hindoe identiteit. Ook het Hola Mohalla festival wat 

speciaal is ingesteld als alternatief (met een meer masculien karakter) voor het 

hindoeïstische Holi festival dat op dezelfde dag gevierd wordt, kan hier genoemd 

worden. 

 Onthouden moet echter wel worden dat het hier gaat om de specifieke 

kenmerken van de Khalsa sikh. Terwijl veelal de idee naar voren gebracht van de 

sikh gemeenschap als fundamenteel onveranderlijk, hebben er zich toch wel degelijk 

vele ontwikkelingen binnen het sikhisme voorgedaan. Zo is de Khalsa beweging 

uiteindelijk mede onder invloed van het Britse koloniale bewind de dominante 

stroming binnen het sikhisme geworden. Dit zorgde vervolgens weer voor grote 

veranderingen in (dominante) vertogen over sikhs en het sikhisme. De Tat Khalsa en 

de oprichting van de SGPC in het begin van de twintigste eeuw zorgden voor de 

opkomst van een nieuwe religieuze elite. In de loop van de tijd werd de mogelijkheid 

tot ascriptie met betrekking tot de sikh identiteit langzamerhand beperkt. Dit werkte 

tevens de reïficatie van de verschillende gemeenschappen in Punjab in de hand. In 

de Sikh Rahit Maryada (2006) zien we hier het voorlopige resultaat van, zo is een 

hoofdstuk te vinden met de titel “Sikh defined” waarin een lijst met een aantal punten 

waaraan een sikh moet voldoen. Tevens is er een hoofdstuk in opgenomen met 

taboes waarin onder andere duidelijke grenzen worden getrokken tussen wat als 

hindoe of moslim tradities gekwalificeerd worden en (Khalsa) sikh tradities.  

  De meeste van mijn informanten hebben het idee deel uit te maken van een 

groep met een mythologische traditie en bijbehorende speciale kenmerken. We zien 

een aantal vaak terugkomende noties. Het gaat dan bijvoorbeeld om vertogen over 

sikhs die al van oudsher de zwakkeren beschermen. Sikhs worden beschreven als 

actief en masculien ten opzichte van de meer passieve feminiene hindoes. Ook 

restanten van discoursen over het martelaarschap lijken nog steeds een rol te 

spelen. De afbeeldingen in het museum bij de Harmandir Sahib in Amritsar gaan niet 

voor niets voor het grootste gedeelte over sikhs die de marteldood gestorven zijn in 

de strijd tegen wrede moslims, terwijl over de oprichter van het sikhisme goeroe 

Nanak, eigenlijk veel minder te vinden is. Residuen van classificatie en labelling 

tijdens het koloniale tijdperk en vervolgens het verdere privilegiëren van de Khalsa 

sikh identiteit door de nieuwe religieuze elite spelen ongetwijfeld een rol bij deze 

beeldvorming.  
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Mijn informanten geven er blijk van een “dual discursive competence” te 

bezitten. Deze theorie, ontleend aan Baumann (1996), stelt dat men naar gelang de 

context wisselt van dominant discours naar demotisch discours en vice versa. Dit wil 

zeggen dat mijn informanten een essentialistische visie op cultuur afwisselen met 

een meer procesmatige visie. De op het eerste gezicht essentialistische uitspraken 

van mijn informanten met betrekking tot de ‘zelf’ en de ‘ander’ worden na doorvragen 

vaak gevolgd door meer procesmatige uitspraken en / of handelingen. Zelfs bij de 

meest doctrinaire sikhs zien we dan ook dat er creatief met grenzen omgegaan 

wordt.  
 

De belangrijkste ‘anderen’ in de narratieven van mijn informanten zijn hindoes en 

moslims. Ten opzichte van hindoes overheersen vertogen over de passiviteit van 

deze groep. Dit wordt impliciet weergegeven in het eerder genoemde “beschermers 

discours” en door een klein deel van mijn informanten wordt het expliciet 

uitgesproken in vaak negatievere bewoordingen. Veel kritiek richt zich op het 

kastensysteem als iets wat volgens mijn informanten typisch voor hindoes is. De 

sociale afstand tussen sikhs en hindoes blijkt echter niet al te groot en over het 

geheel genomen lijkt er ook sprake te zijn van commensurabiliteit tussen de twee 

tradities. Enkele aanwijzingen hiervoor zijn de grote mate van contact tussen beide 

groepen, heiligdommen in de stad waarin afbeeldingen uit beide tradities te vinden 

zijn en de aanwezigheid van kermelementen zoals vegetarisme in beide tradities. 

 De sociale afstand ten opzichte van moslims is een stuk groter. Mijn 

informanten hebben dan ook nauwelijks contact met moslims. Een groot deel van de 

‘oorspronkelijke Punjabi moslims’ is in 1947 vertrokken. De moslims die nu in de 

Punjab te vinden zijn hier naar toe gekomen om werk te zoeken en vooral afkomstig 

uit Bihar en Uttar Pradesh. Hier is dus ook geen sprake van een gedeelde Punjabi 

identiteit. In eerste instantie is men meestal niet openlijk negatief ten opzichte van 

deze “ander”, maar na doorvragen blijkt er toch een vrij negatief discours ten 

opzichte van moslims te bestaan. Dit is vooral gebaseerd op vertogen over de 

geschiedenis van het sikhisme. In deze vertogen worden moslims gezien als wrede 

onderdrukkers. Deze worden nog eens versterkt door de verbeelding van de sikh 

geschiedenis in de Harmandir Sahib en andere gurdwara’s. De Tat Khalsa beweging 
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en de hieruit voortgekomen SGPC spelen hier een grote rol bij. Moderne vertogen 

over terrorisme en fundamentalistische moslims sluiten hier naadloos bij aan. 

 

De gebeurtenissen tijdens de jaren tachtig en negentig van de vorige eeuw met als 

hoogtepunt de aanval op de Harmandir Sahib blijken wel hun sporen te hebben 

achtergelaten. In het museum bij de Harmandir Sahib zijn foto’s van de dode 

lichamen van de sikh militanten, waaronder Bhindranwale prominent aanwezig. 

Opvallend is dat hij slechts vijf jaar geleden nog officieel tot martelaar werd verklaard 

door de Akal Thakt. Gezien het feit dat elke dag duizenden sikhs de Harmandir 

Sahib en dit museum bezoeken heeft deze beeldvorming zeker invloed op de sikh 

gemeenschap. De religieuze elite speelt dan ook een gevaarlijk ‘’spel’’ door de 

openlijke stimulering van een dergelijke sikh martelaarscultus.  Het grote aantal 

websites gewijd aan het streven naar Khalistan en de aanwezigheid van een 

‘Khalistan stand’ tijdens het Holla Mohalla geven de indruk dat bij specifieke groepen 

(vooral binnen de diaspora) dit idee nog erg leeft en zodoende is de mogelijkheid tot 

het uitbreken van nieuwe gewelddadigheden nog steeds aanwezig.  

 Desalniettemin lijkt er van het militante discours dat tijdens de jaren tachtig 

en negentig van de vorige eeuw zo invloedrijk was, bij mijn informanten niet zo veel 

terug te vinden. Er is weliswaar verontwaardiging over de gebeurtenissen maar de 

meeste informanten geven in hun narratieven blijk van meervoudige identiteiten 

zoals de Punjabi, de sikh en de Indiase identiteit. Men kent dus zowel de religieuze, 

de regionale (en tevens linguïstische) als nationale identiteit waarde toe. Men zegt 

trots te zijn op deze identiteiten en roemt kenmerken die eraan worden verbonden 

zoals gastvrijheid en een goede keuken in geval van de Punjabi identiteit. 

 

Mondiale invloeden zien we vooral terug in de intensieve contacten tussen sikhs uit 

de diaspora en sikhs in de Punjab. Zij beïnvloeden elkaar niet eenzijdig maar juist 

wederzijds. Zo beïnvloeden vertogen van de SGPC over de sikh identiteit, sikhs uit 

de diaspora. De multiculturele situatie in onder andere Canada, het Verenigd 

Koninkrijk en de Verenigde Staten heeft echter ideeën over sikh identiteit en traditie 

verplaatst van lokaal naar nationaal en soms internationaal niveau en beïnvloedt op 

haar beurt weer de sikh gemeenschap in de Punjab.  
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De orthodoxe identiteiten binnen de sikh gemeenschap zijn zeker in Europa en 

Noord-Amerika vaak bekender dan de meer nominale identiteiten. De religieuze elite 

heeft zich tot spokesman voor de sikh gemeenschap opgeworpen. De orthodoxe 

Khalsa identiteit is sinds de oprichting van de SGPC dan ook sterk gepropageerd. 

De mogelijkheden tot ascriptie zijn hierdoor beperkter geworden. Toch zien we een 

rijkgeschakeerde gemeenschap die ondanks soms in eerste instantie zeer 

essentialistische vertogen creatief met grenzen omgaat. Duaal discursieve 

competenties (Ibid) spelen hier een belangrijke rol bij. Transnationale invloeden 

bieden mogelijkheden tot een meer processuele visie op “de sikh” identiteit, maar 

kunnen ook juist gebruikt worden om essentialistische vertogen te onderbouwen en 

te versterken.  
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Geraadpleegde internetsites: 
Census India     www.censusindia.gov.in 
CNN       www.cnn.com/ 
Encyclopedia Britannica    www.britannica.com 
Government of Punjab   http://punjabgovt.nic.in 
Hindustan Times     www.hindustantimes.com 
Katholotieke Universiteit Leuven   www.kuleuven.be 
Punjab News Online     www.punjabnewsline.com 
Sikhnet Forum     www.sikhnet.com 
Sikh Spectrum    www.sikhspectrum.com 
Sikh Times      www.sikhtimes.com 
Spiritus Temporis history forum    www.spiritus-temporis.com 
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