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Today I regard the Ramayana of Tulasidas as the greatest book in all devotional
literature…1

M.K. Gandhi, An Autobiography or The Story of my experiments with truth, vertaald door M. Desai (Ahmedabad:
Navajivan Trust, 2008), 28.
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Voorwoord
De masterscriptie die hier ligt, zou een afspiegeling moeten vormen van het onderwijs dat ik de
afgelopen jaren gevolgd heb aan de Universiteit Utrecht. Mijn studietraject is echter nogal divers
geweest en eerste instantie ging mijn aandacht vooral uit naar klassieke theologie.
Deze scriptie vormt dan ook meer een afspiegeling van wat ik tijdens mijn master ‘godsdienst in de
moderne wereld’ als mijn interessegebieden ben gaan beschouwen. De interesse kwam toen vooral te
liggen bij gendergerelateerde kwesties in zowel nieuwe vormen van christendom als ‘vreemde
godsdiensten’.
Na een studiereis naar India, bleek het laatste (de ‘vreemde godsdiensten’) al wat meer toegespitst te
worden, namelijk op het hindoeïsme. Ook mijn werkzaamheden als studentenassistente aan de
Universiteit Utrecht onder dr. F.L. Bakker hebben er toe bijgedragen dat ‘hindoeïsme’ een onderwerp
werd, dat ik nauwelijks meer kon negeren bij het schrijven van mijn materscriptie.
Mijn masterscriptie bestaat echter uit meer dan een uitwerking van mijn eigen interesses. Vaak ben ik
in het proces van schrijven en verwerken van informatie voor deze masterscriptie door anderen
aangemoedigd weer iets nieuws te bedenken en methoden te gebruiken die ik tot dusverre nog niet had
toegepast in mijn studieperiode. Mijn dank gaat dan ook uit naar iedereen die op welke wijze dan ook,
iets bijgedragen heeft aan de totstandkoming van deze scriptie. Ik wil hier in het bijzonder de
respondenten bedanken die voor mij een enquête hebben ingevuld. Verder gaat mijn dank uit naar mijn
naaste familieleden, mijn vriend en mijn scriptiebegeleider F.L. Bakker die mij regelmatig de juiste
richting hebben gewezen op momenten dat ik wat verdwaald leek te zijn in mijn project.

Deborah de Koning
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1

Inleiding

Hoewel ik al behoorlijk wat roepies had
uitgegeven

aan

snuisterijtjes

tijdens

mijn

verblijf in India, besloot ik alle vijf de
kinderboekjes aan te schaffen van de serie Great
Women of India. De boekjes uit deze serie, die ik
aangeschaft heb bij de boekwinkel van de
Ramakrishna Mission in New Delhi, zijn
uitgegeven ter ere van de 150e geboortedag van
Sri Sarada Devi, de vrouw van Sri Ramakrishna.
In elk van de boekjes wordt van een aantal
vrouwen op eenvoudige en verhalende wijze
een stukje uit hun leven weergegeven. Deze
fragmenten uit hun leven geven aan waarom zij
bijzonder zijn. Per boekje komen vijf tot zeven
vrouwen aan de orde.
Dat één van deze boekjes mij zou inspireren
voor mijn scriptie, had ik tijdens de aanschaf

Afbeelding 1: voorkant kinderboek Great Women of India, Vol. 1.

ervan niet kunnen vermoeden. In dit ene boekje, het eerste deel uit de serie Great Women of India2,
worden achtereenvolgens Maitreyi, Gargi, Sita, Sabari, Ahalya, Mandodari en Tara behandeld. Van de
laatste vijf vrouwen wordt gesteld dat zij voorkomen in één van de belangrijkste werken van het
hindoeïsme, namelijk de Ramayana.
Het is echter de volgende tekst die op de achterzijde van het boekje staat weergegeven, die mij het
meest aansprak:
“Ahalya, Draupadi, Sita, Tara and Mandodari – If these five great women are meditated upon daily, the
greatest sins will get washed away.”3
Deze tekst (die ik later ook in andere boeken tegen ben gekomen4) en de verhalen die in het boekje
staan, tonen naar mijn idee aan dat deze vrouwen niet slechts mythologische figuren zijn maar dat zij
vandaag de dag ook nog betekenis hebben en als voorbeelden worden voorgesteld.

S. Ramani, Great Women of India, Volume 1 (Chennai: Sri Ramakrishna Math, n.y.).
S. Ramani, Great Women of India, cover.
4 Andere teksten laten echter zien dat de vijf personages die genoemd worden, wel kunnen verschillen. De
bovengenoemde tekst stelt bijvoorbeeld dat Sita tot deze vijf vrouwen behoort. Meestal wordt in haar plaats Kunti
2
3
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Of een aantal van deze vrouwen in praktijk werkelijk als voorbeeldig wordt gezien en waarin deze
vrouwen dan als voorbeeldig worden gezien, wil ik in deze scriptie aan de orde stellen.
Wel moet ik vanwege de beperkte ruimte voor dit onderzoek een aantal keuzes maken. Voor de keuze
van de personages die hier aan de orde komen en het boek waarin zij naar voren komen, heb ik me
mede laten leiden door een eerste verkennend gesprek met een hindoe-vrouw.5 Op grond van dit
gesprek, andere gesprekken en het lezen van een aantal boeken, heb ik besloten me hier te beperken tot
drie personages, namelijk: Sita, Ahalya en Mandodari. Zij komen alledrie naar voren in de Ramayana
van Valmiki. Toch heb ik er niet voor gekozen de Ramayana van Valmiki centraal te stellen, maar een
populaire vertolking van dit werk. Deze vertolking, die de Ram-charit-manas van Tulsi-das wordt
genoemd, is zeer populair binnen de verschillende devotionele bewegingen die het hindoeïsme rijk is.
Toch heb ik niet om deze reden de Ram-charit-manas gekozen. Belangrijker voor deze keuze is het
belang van dit boek voor het hindoeïsme in Nederland. De Ram-charit-manas is namelijk het
belangrijkste religieuze werk onder de hindoes in ons land.6 Aangezien ik eerder al stelde dat ik het
belang van deze drie vrouwen ook wilde ‘toetsen’ in de praktijk, maakte de keuze van dit boek voor mij
de cirkel rond. Ik zou Ahalya, Sita en Mandodari vanuit de Ram-charit-manas behandelen en (aan de
hand van de Ram-charit-manas) onderzoek gaan verrichten onder hindoes in Nederland. Ik heb
specifiek gekozen voor een onderzoek onder hindoe-vrouwen omdat deze vrouwelijke rolmodellen me
in het bijzonder interessant leken voor hun verschillende rollen als vrouw, al besef ik terdege dat een
rolmodel niet seksegebonden hoeft te zijn. Wat nu precies centraal staat in zowel het praktijkonderzoek
als in de literatuurstudie, zal ik hieronder uiteenzetten.

genoemd. Dit wordt onder andere beschreven door P. Mukherjee. Zij schrijft: “The orthodox Hindus remember the
pancakanya (five maidens) in their daily prayer. These maidens are Ahalya, Draupadi, Tara, Kunti and Mandodari.”
In: P. Mukherjee, Hindu Women: Normative Models (Calcutta: Orient Longman, 1999), 36.
Zie verder: P. Bhattacharya, “Pancha Kanya: A Quest in Search of Meaning–Part I” Journal of Human Values 12
(2006), 1.
5 Dit gesprek heeft plaatsgevonden op 11 mei 2010.
6 F.L. Bakker, Surinaams hindoeïsme: een variant van het Caraïbisch hindoeïsme, serie Wegwijs (Kampen: Kok,
2003), 13-15, 30; F.L. Bakker, Hindoes in een creoolse wereld: impressies van het Surinaams hindoeïsme
(Zoetermeer: Meinema, 1999), 264.
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1.1

Onderzoeksvraag

De vraag die ontsproten is uit bovenstaande toespitsingen en keuzes, en die in deze scriptie centraal
staat, is de volgende:
Op welke wijze worden Ahalya, Sita en Mandodari in de Ram-charit-manas voorgesteld; welke
(voorbeeldige) kenmerken worden vanuit de literatuur aan hen toegeschreven; worden zij door hindoevrouwen in Nederland als rolmodellen gezien en welke kenmerken van Ahalya, Sita en Mandodari staan
voor hen daarbij centraal?
Deze onderzoeksvraag valt eigenlijk uiteen in twee delen, namelijk een eerste deel dat gaat over de
bespreking van Ahalya, Sita en Mandodari vanuit de literatuur, en een tweede deel namelijk een
bespreking van deze drie vrouwen vanuit de praktijk.
Voor de bespreking van Ahalya, Sita en Mandodari vanuit de literatuur komen twee deelvragen aan de
orde die gebaseerd zijn op de bovenstaande onderzoeksvraag.
1a

Op welke wijze worden Ahalya, Sita en Mandodari voorgesteld in de Ram-charit-manas?

1b

Welke (voorbeeldige) kenmerken van Ahalya, Sita en Mandodari worden in het bredere veld van
de literatuur naar voren gebracht?

De antwoorden op deze vragen kunnen ons een beeld geven van Ahalya, Sita en Mandodari als
rolmodellen. Echter, gaan we alleen op deze informatie af, dan missen we eigenlijk het meest essentiële
onderdeel van Ahalya, Sita en Mandodari als rolmodellen. Een rolmodel, zoals we later zullen
bespreken, is geen rolmodel als niemand zijn of haar gedrag in de praktijk voorbeeldig vindt en navolgt.
Daarom heeft deze onderzoeksvraag nog een tweede deel dat eveneens weer op te splitsen is in twee
deelvragen.
2a

Welke kenmerken schrijven hindoe-vrouwen in Nederland toe aan Ahalya, Sita en Mandodari en
welke van deze kenmerken vinden zij voorbeeldig en het navolgen waard?

2b

Zien hindoe-vrouwen in Nederland Ahalya, Sita en Mandodari zelf als rolmodellen voor
(deelgebieden van) hun eigen leven?

Voor de antwoorden op deze vragen heb ik zelf een onderzoek verricht. Welke onderzoeksmethoden ik
daarbij heb gebruikt en hoe ik een antwoord heb gevonden op de vragen die centraal staan in mijn
literatuuronderzoek, zal ik uiteenzetten in de volgende paragraaf.

9

1.2

Onderzoeksmethoden

Hoewel een groot deel van deze scriptie descriptief van aard is, geven de titel en ondertitel van deze
scriptie al aan dat ik niet alleen wil kijken naar de literatuur maar ook naar de praktijk. Dat laatste
maakt dat deze scriptie deels ook exploratief is te noemen.
Om de brug van ‘religieuze mythe’7 tot ‘rolmodel’ te kunnen bouwen, is eerst een grondig onderzoek
nodig naar het verhaal waarin Sita, Ahalya en Mandodari naar voren komen. De Ram-charit-manas heb
ik daartoe zelf gelezen en samengevat. Daarna heb ik gezocht naar methoden om op een verantwoorde
wijze de drie personages te kunnen weergeven vanuit de Ram-charit-manas. Voor deze beschrijving van
Ahalya, Sita en Mandodari heb ik gekozen voor een methode uit de literatuurwetenschap die onder
andere uiteengezet wordt door S. Rimmon-Kenan.8 Deze methode besteedt veel aandacht aan wat de
auteur ons zelf wil laten weten over het personage in het verhaal maar ook laat de methode ruimte voor
het beeld dat over het personage (op indirecte wijze) ontstaat in het grotere verhaal. Een uitgebreide
uitleg over deze methode zal ik aan de orde stellen op het moment dat ik Ahalya, Sita en Mandodari ga
behandelen vanuit de Ram-charit-manas.
Voor mijn praktijkonderzoek heb ik veldwerk verricht onder hindoe-vrouwen in Nederland. Dit houdt
in dat ik verschillende samenkomsten heb bezocht waar zij aanwezig waren (participerende
observatie). Tijdens deze bijeenkomsten heb ik geprobeerd vrouwen te vinden die mij wilden helpen bij
mijn onderzoek door vragen over Ahalya, Sita en Mandodari te beantwoorden. Voor deze meer
specifieke dataverzameling van mijn onderzoek heb ik een enquête samengesteld.9 Er is gekozen voor
een schriftelijke vragenlijst (enquête) boven mondelinge interviews omdat vragenlijsten anoniemer zijn
en mensen eerder geneigd zijn een vragenlijst in te vullen dan tijd in te ruimen voor een interview met
een onbekende.10 Een deel van de antwoorden die gegeven zijn in de enquêtes heb ik in tabellen
ingevoegd in de tekst. Ik zal ter plekke bespreken op grond van welke criteria ik bepaalde kenmerken
heb opgenomen in de tabel. De exacte statistieken van de enquêtes zijn te vinden in de bijlagen.
Overigens is het laatste hoofdstuk van mijn scriptie, waarin ik de antwoorden bespreek die in de
enquêtes naar voren komen, ook toetsend onderzoek te noemen. Ik zet de resultaten die uit mijn
praktijkonderzoek naar voren komen, namelijk (deels) af tegen de eerdere resultaten die ik vanuit de
literatuur naar voren heb gebracht. Op die manier wil ik een brug slaan tussen theorie en praktijk.

Hoewel ‘mythe’ vandaag de dag vaak al ‘religie’ impliceert, heb ik toch gekozen voor deze benaming. Dit vooral
om het bijzondere godsdienstige karakter van het verhaal (mythos) te benadrukken.
8 S. Rimmon-Kenan, Narrative Fiction (London/New York: Routledge, 2008).
9 D.B. Baarda en M.P.M. de Goede, Basisboek methoden en technieken: praktische handleiding voor het opzetten en
uitvoeren van onderzoek, tweede, herziene druk (Houten: Educatieve Partners Nederland, 1995), 26.
10 D.B. Baarda, M.P.M. de Goede en M. Kalmijn, Basisboek enquêteren en gestructureerd interviewen: praktische
handleiding voor het maken van een vragenlijst en het voorbereiden en afnemen van gestructureerde interviews
(Houten: Educatieve Partners Nederland, 2000), 14, 15.
7
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1.3

Relevantie

In deze scriptie wordt gekeken naar wat verhaalfiguren nu werkelijk voor betekenis hebben voor
gelovigen. Ik had natuurlijk ook ‘Maria’, ‘Fatima’ of vrouwen uit andere religieuze geschriften kunnen
behandelen. Ik heb echter gekozen voor drie vrouwen die naar voren komen in de Ram-charit-manas en
bespreek (door een case study) het belang van dit werk voor het hindoeïsme in Nederland. Over het
belang van de Ram-charit-manas voor hindoes in Nederland is namelijk nog niet veel geschreven. Dit is
temeer opmerkelijk daar haast elke inleiding over hindoeïsme in ons land wel vermeldt dat dit werk het
belangrijkste geschrift is voor hindoes in ons land. Vaak blijft men in de beschrijving van hindoeïsme in
Nederland echter steken bij de rituele dimensie van de godsdienst omdat dit toch vaak als eerst opvalt.
Ook het feit dat het hindoeïsme niet behoort tot ‘de religies van het boek’, maakt dat de verhalende
dimensie mogelijk wat onderbelicht blijft in de boeken die verschenen zijn rond het hindoeïsme in
Nederland.
Wat ik in het onderstaande onderzoek wil doen, is me juist op de mythische of verhalende dimensie van
het hindoeïsme richten en bezien hoe verhaalfiguren uit het belangrijkste religieuze geschrift voor
hindoes in Nederland, voortleven onder hindoe-vrouwen. Ik laat daarbij een aantal hindoe-vrouwen
aan het woord en stel hen vragen over verhaalfiguren uit de Ram-charit-manas en de invloed van deze
verhaalfiguren op hun leven. Ondanks de beperktheid van het onderzoek, hoop ik wel door deze case
study een deel van het hindoeïsme in Nederland in kaart te brengen, dat nog verder uitgediept zou
moeten worden.
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1.4

Opzet scriptie

De resultaten van mijn literatuurstudie en mijn praktijkonderzoek komen in verschillende
hoofdstukken van deze scriptie naar voren. De scriptie is als volgt opgezet.
Na deze inleiding ga ik in op de context van de Ram-charit-manas in de breedste zin van het woord. Ik
begin met enkele ontwikkelingen binnen het hindoeïsme in het algemeen weer te geven en doe dat aan
de hand van de ontwikkeling van verschillende godsbeelden. Ik zal in de loop van dat hoofdstuk dan al
verder toespitsen op religieuze literatuur en verder ingaan op de twee belangrijkste literaire bronnen
die Tulsi-das gebruikt heeft voor de totstandkoming van zijn Ram-charit-manas.
In hoofdstuk drie wordt vervolgens gekeken naar specifieke kenmerken van de Ram-charit-manas zelf.
Hierbij zal aandacht besteed worden aan het leven van de auteur en de verhouding van de auteur met
de verschillende devotionele bewegingen uit zijn tijd. Daarnaast zal ik ook ingaan op de functie van
personages in de Ram-charit-manas en enkele literaire kenmerken van de Ram-charit-manas aan de
orde stellen.
In hoofdstuk vier wil ik vanuit de Ram-charit-manas en vanuit secundaire literatuur bezien hoe Ahalya,
Sita en Mandodari in het verhaal (als rolmodellen) worden voorgesteld. Om dat helder te krijgen, zal ik
eerst ingaan op wat een rolmodel precies is. Dit doe ik aan de hand van sociologische en psychologische
werken. Na een algemene bespreking over wat een rolmodel is, zal ik een werkmethode uiteenzetten
die dient om kenmerkende eigenschappen van personages uit een tekst op een (voor zover mogelijk)
juiste wijze weer te geven. Deze methode zal ik vervolgens gebruiken om de specifieke kenmerken van
de drie vrouwen vanuit de tekst, naar voren te brengen.
Hoofdstuk vijf bevat de resultaten van mijn veldwerk. Voor ik die echter bespreek, ga ik in op het
hindoeïsme in Nederland en de ontwikkelingen die daarbinnen hebben plaatsgevonden. Daarbij zal ook
kort het Surinaams hindoeïsme beschreven worden. Ik beschrijf daar tevens een deel van de bezoeken
die ik heb verricht in het kader van het onderzoek. Zo wil ik een beeld geven van de context waarin ik
de verschillende vrouwen die mij geholpen hebben bij mijn onderzoek, heb ontmoet. De resultaten van
de enquêtes die zij voor mij hebben ingevuld, beschrijf ik aan het einde van het vijfde hoofdstuk en ik
zet deze resultaten dan ook meteen af tegen de eerdere resultaten van mijn literatuurstudie.
In de conclusie zal ik vervolgens in de vorm van een korte samenvatting mijn onderzoeksvraag
beantwoorden door elke afzonderlijke deelvraag te beantwoorden en daar een reflectie op te schrijven.
Wat ten slotte nog opgemerkt moet worden, is dat voor wat betreft de transcriptie van de termen uit de
grondtalen (waaronder Hindi en Sanskriet) ik in hoofdlijn de transcriptie volg die J.P. Schouten
weergeeft in zijn verschillende (wetenschappelijke) Nederlandstalige boeken over het hindoeïsme.
Schouten probeert in zijn boeken de traditionele nomenclatuur te handhaven en daar waar zich nieuwe
problemen voordoen, probeert hij dicht bij de Nederlandse taal te blijven. Dat is ook wat ik in deze
scriptie wil doen.
12

Voor namen en begrippen in de samenvatting van de Ram-charit-manas die ik verderop weergeef, zal
de

schrijfwijze

gevolgd

worden

van

de

vertaling

die

gebruikt

wordt,

namelijk

de

Shriramacharitamanasa van R.C. Prasad.11 Voor namen van boeken en auteurs en in letterlijke citaten,
zal de door de auteur toegepaste schrijfwijze gehanteerd worden.

Tulasīdās, Tulasidasa’s Shriramacharitamanasa: The Holy Lake of the Acts of Rama, ingeleid, bewerkt en vertaald
door R.C. Prasad (Delhi: Motilal Banarsidass, 2005).
11
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2

De Ram-charit-manas in zijn context

De drie rolmodellen die we in deze scriptie centraal stellen, komen naar voren in een verhaal dat
bekend staat als de Ramayana. Voor dit onderzoek gaan we in op een (in Nederland) populaire
vertolking van de Ramayana, namelijk de Ram-charit-manas van Tulsi-das.12
Om dit laatste werk goed in zijn context te kunnen plaatsen, zal ik hier beginnen met een inleiding in het
hindoeïsme en haar verschillende godsbeelden. Deze inleiding in verschillende godsbeelden en
ontwikkelingen is van belang om de steeds veranderende status van Rama (de hoofdpersoon in het
verhaal) in kaart te kunnen brengen, maar ook om de verschillende devotionele bewegingen op een
goede manier te kunnen plaatsen.
Vervolgens zal hier het bredere veld van de hindoeïstische literatuur behandeld worden en daarbinnen
zullen de verschillende (literaire) bronnen aan de orde komen die Tulsi-das gebruikt heeft voor de
totstandkoming van zijn Ram-charit-manas.

12

J.P. Schouten, Bhakti: Spiritualiteit in het hindoeïsme, serie Wegwijs (Kampen: Kok, 2005), 95.
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2.1

God, goden en godinnen in het hindoeïsme

Het hindoeïstische godsbeeld kan menig westerling in verwarring brengen. Als we het over ‘het
hindoeïsme’ hebben, kunnen we namelijk niet spreken over ‘één godsbeeld’ maar lijken er meerdere
beelden van en visies op god, naar voren te komen. Toch zullen veel hindoes stellen dat een grote
hoeveelheid godsbeelden, nog niet wijst op een grote hoeveelheid goden die naast elkaar zouden
bestaan.13 Om dat helder te krijgen, is het van belang om enkele begrippen uiteen te zetten die het
hindoeïsme en haar visie op ‘god en goden’ kunnen verhelderen.
Allereerst kan het begrip ‘deva’ genoemd worden. ‘Deva’ kan vertaald worden met ‘goddelijk wezen’
maar kan ook breder opgevat worden, namelijk als ‘bovennatuurlijke kracht’.14 Devi is de vrouwelijke
vorm van dit begrip en is de algemene term voor ‘godin’ in het hindoeïsme.15
We kunnen lezen over verschillende deva’s en devi’s in de Veda’s, geschriften uit de Vedische tijd (ca.
1200 tot 500 B.C.E.).16 De Veda’s zijn de oudste heilige geschriften van het hindoeïsme.17 In deze
geschriften staan, hoewel er ook devi’s in naar voren komen, vooral de deva’s centraal.18 De deva’s
vormen in de Veda’s een grote groep goden. De verschillende deva’s kunnen in de Veda’s naast elkaar
bestaan omdat aan hen verschillende eigenschappen toegeschreven worden en omdat zij met
verschillende natuurverschijnselen worden geïdentificeerd.19
Deva’s worden vaak op menselijke wijze voorgesteld. Zo hebben deva’s behoefte aan eten. Het voedsel
komt tot hen door offerrituelen. Deze offers worden uitgevoerd door priesters. De priesterklasse,
gevormd door de brahmanen, wordt in de Vedische periode dan ook de belangrijkste klasse omdat zij
verantwoordelijk zijn voor het formele rituele handelen.20 Onder de klasse van de brahmanen komt de
klasse van de heersers en strijders (de kshatriya’s). Daaronder komen vervolgens de handelaren en de
rijke boeren (de vaishya’s). Zij worden ten dienste gestaan door degenen zonder land (de shudra’s).21
Onder deze laagste groep worden later de onaanraakbaren, de meest onreinen (dalits) geplaatst.

K.K. Klostermaier, A survey of Hinduism, derde editie (Albany, New York: State University of New York Press,
2007), 101.
14 Klostermaier, A survey of Hinduism, 101,102.
15 Klostermaier, A survey of Hinduism, 592.
16 Schouten, Bhakti, 11.
17 Klostermaier, A survey of Hinduism, 19.
18 M. Stutley en J. Stutley, A Dictionary of Hinduism: Its Mythology, Folklore and Development 1500 B.C.-A.D. 1500
(London/Melbourne/Henley: Routledge and Kegan Paul, 1985), s.v. ‘deva’, 71.
K.K. Young stelt over het belang van devi’s is de vroegste geschriften van het hindoeïsme het volgende: “The
pantheon in the Samhit s included goddesses and semidivine apsaras; they were numerous but of relatively minor
importance.” In: K.K. Young, “Hinduism” in Women in world religions, MacGill studies in the history of religions,
red. A. Sharma (New York: State University of New York Press, 1987), 63.
19 W.J. Johnson, A Dictionary of Hinduism (Oxford: Oxford University Press, 2009), s.v. ‘deva(s)’, 98.
20 Klostermaier, A survey of Hinduism, 123.
21 A. van Voorthuizen, “Inleiding: De Bijbel van de hindoes,” in De Bhagavadgīt : Sanskriet tekst met vertaling,
noten en inleiding, Utrechtse Theologische Reeks, red. M.A.G.T. Kloppenborg, H. Tromp, J. Vellekoop, A. van
Voorthuizen (Utrecht: Faculteit der Godgeleerdheid, Universiteit Utrecht, 1997), xxi.
13
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Terugkerend naar het godsbeeld van de Vedische periode, kunnen we stellen dat er in de Veda’s veel
verschillende goden naar voren komen. Toch zien we later in de Vedische periode ook een ander beeld
van het goddelijke naar voren komen. In de Upanishaden (geschriften die aan het einde van de Vedische
periode geschreven zijn22) komt het ‘Brahman’ op de voorgrond te staan. Het Brahman is de Absolute
(god), de hoogste werkelijkheid, die al het bestaande doortrekt.23 In de Upanishaden (speciaal de
Svetashvatara Upanishad24) zien we echter ook een andere trend naar voren komen, namelijk de
verering van een godheid, die als persoon gedacht wordt.25 Deze ideeën vormen de aanzet voor de
ontwikkeling van theïstische culten binnen het hindoeïsme. De drie grootste theïstische stromingen die
ontstaan, zijn die van de shaiva’s, de vaishnava’s en de shakta’s. De eerste twee stromingen zijn rond het
begin van onze jaartelling in opkomst gekomen.26 Shiva is de god die centraal staat binnen het
shaivisme. Binnen het vaishnavisme wordt Vishnu beschouwd als de hoogste god. Het shaktisme wordt
omvangrijk in later tijd, namelijk vanaf de zesde en de zevende eeuw. In deze stroming is ‘shakti’
(algemeen: kracht27) van belang. Shakti wordt binnen deze stroming verheven tot het hoogste zijnde en
aan haar worden alle kenmerken van goddelijkheid toegeschreven.28 Ook binnen de twee andere
theïstische stromingen, die van de shaiva’s en de vaishnava’s, wordt regelmatig gesproken over shakti.
Een belangrijk verschil tussen beide stromingen is dat Vishnu’s shakti (gepersonifieerd door de godin
Lakshmi) wordt voorgesteld als een ideaal voor de hindoe-vrouw. Zij is als godin zeer toegewijd aan
haar goddelijke partner en zij heeft geen autonome macht. In het shaivisme daarentegen is shakti veel
vaker autonoom en is zij de manifestatie van god in de wereld.29
De verschillende devotionele bewegingen (ook wel bhakti-bewegingen genoemd), die vanaf de zesde
eeuw in het zuiden van India ontstaan, sluiten in beginsel veelal aan bij de bestaande tempelculten rond
Vishnu en Shiva.30 De eerste bhakti-dichters kunnen dan ook in twee groepen ingedeeld worden,
namelijk zij die Shiva centraal stellen en zij die Vishnu centraal stellen.31
Wat betreft de hedendaagse bhakti-stromingen kan gesteld worden dat het nog steeds de goden Vishnu
en Shiva met hun partners en avatara’s zijn, die centraal staan.32 Onder een avatara kan een
H.P. Rodrigues stelt dat de eerste Upanishad vermoedelijk al is samengesteld in de 8e eeuw B.C.E. In: H.P.
Rodrigues, Introducing Hinduism (New York/London: Routledge 2006), 341.
23 Rodrigues, Introducing Hinduism, 36, 358.
24 Volgens Rodrigues wordt bhakti als begrip al eerder genoemd in bijvoorbeeld de Svetashvatara Upanishad. In:
Rodrigues, Introducing Hinduism, 162.
25 Schouten, Bhakti, 12.
26 Rodrigues, Introducing Hinduism, 341.
27 Klostermaier, A survey of Hinduism, 603.
28 Klostermaier, A survey of Hinduism, 114, 232, 240.
29 J. Leslie, “Introduction,” in Roles and Rituals for Hindu Women, red. J. Leslie (Delhi: Motilal Banarsidass, 1992),
10.
30 Johnson, A Dictionary of Hinduism, s.v. ‘bhakti’, 51, 52.
31 Schouten, Bhakti, 25.
32 C.J.G. van der Burg, “De religieuze achtergrond van het hindoeïsme in Nederland,” in Hindoeïsme in
Nederland: achtergronden, geloofsbeleving en toekomstperspectieven van Surinaamse hindoes in de Nederlandse
samenleving, eindred. A.M.G. van Dijk, red. H. Rambaran en Ch. Venema (Best: Damon, 1999), 34.
22
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verschijning van het goddelijke in een bepaalde lichamelijke gedaante verstaan worden.33 In de vorm
van een avatara komt god in tijden van verval in zichtbare gedaante naar de aarde toe om de dharma
onder de mensen te herstellen.34 Dharma, een belangrijk begrip binnen het hindoeïsme, wordt door M.
Vekathanam als volgt beschreven:
“That which regulates the totality of human deeds is called ‘Dharma’. In modern times dharma means
simply ‘religion’, but its classical meaning is ‘righteousness’ or proper ethical conduct according to the ageold prescriptions of virtuous ancestors. ‘Dhr’ is the root from which dharma is derived and the root means
‘to hold’, ‘to remain’, ‘to fix’, ‘to support’, ‘to make firm’ etc. So dharma may mean the old customs and
practices which hold and support or regulate the human activities, and which in the course of time has
become established or settled.”35
Vanwege de verpersoonlijking van het goddelijke nemen avatara’s een belangrijke positie in binnen de
devotionele bewegingen. Het zijn vooral de avatara’s Krishna en Rama, die van belang zijn geworden.36
De meer specifieke ontwikkelingen van de devotionele bewegingen en de verhouding tot de Ramcharit-manas, zullen in hoofdstuk drie van deze scriptie behandeld worden omdat dan meteen ingegaan
kan worden op de inhoud van de Ram-charit-manas. Nu zullen we overgaan tot een bespreking van
hindoeïstische literatuur waarbij we speciaal aandacht schenken aan de twee belangrijkste bronnen die
Tulsi-das gebruikt voor zijn Ram-charit-manas.
We zullen in de bespreking van die werken in het bijzonder aandacht besteden aan het specifieke
(goddelijke) karakter van Rama, dat in de verschillende geschriften op verschillende manieren wordt
voorgesteld. Dit zal later van pas komen in de bespreking van de Ram-charit-manas en de drie
rolmodellen.

Johnson, A Dictionary of Hinduism, s.v. ‘avatāra’, 39.
U.D. Shukla, R macaritam nasa in South Africa (Delhi: Motilal Banarsidass, 2002), 41.
35 M. Vekathanam, Indian Christology: perspectives and challenges (Bangalore: Asian Trading Corporation, 2004),
183.
36 Van der Burg, “De religieuze achtergrond van het hindoeïsme in Nederland,” 34.
33
34
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2.2

Hindoeïstische literatuur

De hindoeïstische traditie heeft niet één heilig boek, maar kent een grote hoeveelheid religieuze
literatuur.37 Afhankelijk van de groep of stroming waartoe een hindoe behoort, zal hij of zij meer of
minder waarde hechten aan bepaalde geschriften. Wel maken de meeste hindoes binnen hun religieuze
geschriften onderscheid tussen smriti-geschriften en shruti-geschriften.38
Shruti staat voor ‘dat wat gehoord wordt’.39 De shruti-geschriften worden gezien als geschriften die
rechtstreeks geopenbaard zijn aan rishi’s (zieners40) en zijn veelal eerst oraal overgeleverd voor zij op
schrift gesteld zijn. De geschriften hebben grote theologische waarde, en een onbetwistbaar gezag.41
Binnen het orthodoxe hindoeïsme behoren de Veda’s (bestaand uit de Rig-, Sama-, Yajur-, en AtharvaSamhita’s) met hun bijbehorende Brahmana’s, Aranyaka’s en Upanishaden42 tot de shruti-geschriften.43
De tweede categorie geschriften zijn de smriti-geschriften. Smriti staat voor ‘dat wat herinnerd
wordt’.44 Deze latere teksten werden opgevat als van lagere autoriteit.45 Wat precies tot deze categorie
van geschriften gerekend wordt, verschilt per stroming. Over het algemeen behoren in ieder geval de
Dharmashastra’s (wetboeken), de Itihasa’s (de Epen) en de Purana’s tot deze categorie.46
Hier richten wij ons vooral op de Itihasa’s oftewel ‘de grote epen’.47 Deze categorie smriti-geschriften
wordt gevormd door de Ramayana en de Mahabharata.48
Hoewel deze epen, samen met verschillende Purana’s (mythologische verhalen daterend uit de periode
200-1200 C.E.49) niet behoren tot de shruti-geschriften, is hun invloed groot. Deze verhalende literatuur
vormt volgens K.K. Klostermaier het hart van het hindoeïsme en hoewel de kern van dit corpus van
V. Narayanan, “Hindu Perceptions of Auspiciousness and Sexuality,” in Women, Religion and Sexuality: Studies on
the Impact of Religious Teachings on Women, ed. J. Becher (Geneva: World Council of Churches, 1990), 64.
38 Shukla, R macaritam nasa in South Africa, 7.
39 Voorthuizen, “Inleiding: De Bijbel van de hindoes,” xxi.
40 W.J. Johnson schrijft onder andere het volgende over rishis: “rsi(s) (‘seer(s)’) Ancient seer-poets, or ‘sages’, to
whom the hymns of the Rg Veda were said to have been revealed.” In: Johnson, A Dictionary of Hinduism, s.v. ‘rsi(s)’,
272.
41 Klostermaier, A survey of Hinduism, 46.
42 Onder ‘bijbehorende Brahmanas, Aranyakas en Upanishaden’ bedoel ik hier die Brahmanas, Aranyakas en
Upanishaden die geschreven zijn in reactie op de Veda’s en veelal binnen een Vedische school (oraal) zijn
overgeleverd. Binnen verschillende sekten zijn er namelijk ook ‘lagere Upanishaden’ ontstaan die soms tamelijk
recent tot stand zijn gekomen en enkel passen binnen een specifieke hindoeïstische stroming. Zie verder: Johnson,
A Dictionary of Hinduism, s.v. ‘Upanisad(s)’, 334 alsook Klostermaier, A survey of Hinduism, 45-49 en Rodrigues,
Introducing Hinduism, 38.
43 Johnson, A Dictionary of Hinduism, s.v. ‘ ruti and smrti’, 309.
44 Voorthuizen, “Inleiding: De Bijbel van de hindoes,” xxi.
45 Voorthuizen, “Inleiding: De Bijbel van de hindoes,” xxi.
46 Stutley en Stutley stellen het volgende over Smriti: “In its widest acceptation smṛti includes six principal subjects,
viz., the six Ved ngas the Smarta S tra the Dharma stras or Law books Itih sas or legendary poems and the
K vyas, etc. the eighteen Pur nas and the eighteen minor Pur nas (Upa pur nas) and the Nīti- stras.” In: Stutley
en Stutley, A Dictionary of Hinduism, s.v. ‘Smṛti’, 282.
47 Klostermaier, A survey of Hinduism, 59.
48 Shukla, R macaritam nasa in South Africa, 8.
49 Voorthuizen, “Inleiding: De Bijbel van de hindoes,” xxii.
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geschriften volgens hem teruggaat tot de zevende eeuw B.C.E., worden de verhalen tot op de dag van
vandaag in India onder andere gebruikt als bronnen voor de inrichting van de maatschappij, voor
astrologie en politiek.50
Vanwege het grote bereik van deze epen en ook voor het verstaan van de ontwikkeling van devotionele
bewegingen in het hindoeïsme51, zal hieronder kort iets over de Mahabharata uiteengezet worden en
daarna zal er toegespitst worden op de werken die van belang zijn voor de totstandkoming van de Ramcharit-manas, namelijk de Ramayana van Valmiki en de Adhyatma Ramayana.

50
51

Klostermaier, A survey of Hinduism, 60.
Klostermaier, A survey of Hinduism, 183.
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2.3

De epen: de Mahabharata en de Ramayana

2.3.1 De Mahabharata
De Mahabharata is een zeer omvangrijk epos dat bestaat uit ongeveer 100.000 verzen die verdeeld zijn
over achttien boeken. Vanwege deze omvang, wordt de Mahabharata wel het langste boek ter wereld
genoemd.52 Over de precieze datum van de totstandkoming van de Mahabharata zijn de meningen
verdeeld.53 Tegenwoordig wordt vaak gesteld dat de Mahabharata over een langere tijd is samengesteld
door verschillende auteurs. Daarbij wordt niet ontkend dat de kern van het verhaal door één auteur zou
zijn samengesteld.54 Deze auteur wordt in de Mahabharata zelf naar voren gebracht en staat in de
hindoeïstische traditie bekend als Krishna Dvaipayana (ook wel Vyasa genoemd).55
Het verhaal zelf gaat over twee groepen neven (de Kaurava’s en de Pandava’s) die in strijd raken om het
overgeërfde koninkrijk.56 De oudste van de vijf Pandava broers, Yuddhisthira, heeft namelijk het
Pandava-deel van het rijk verdobbeld aan de Kaurava’s en de Pandava’s moeten daarom in ballingschap
gaan. Na de afgesproken tijd van ballingschap willen de Kaurava’s het Pandava-deel van het rijk echter
niet teruggeven. Het niet nakomen van de belofte mondt uit in een grote strijd tussen de twee partijen.
Aan de kant van de Pandava’s strijdt Krishna (een avatara van Vishnu) mee. Hij gaat in gesprek met één
van de Pandava’s (Arjuna) en vlak voor de strijd losbarst, openbaart hij zich als Krishna. Vervolgens legt
Krishna het principe van bhakti (devotie als weg tot verlossing uit de kringloop van geboorte, dood en
wedergeboorte) uit. Spoedig na deze openbaring, barst de strijd los die uiteindelijk gewonnen wordt
door de Pandava’s.57
Het is vooral het gedeelte rond de strijd dat van belang is. In dit gedeelte, ook wel de Bhagavad-Gita
genoemd, wordt een nieuwe weg tot verlossing aangereikt, namelijk bhakti. Deze weg neemt de eerdere
wegen tot verlossing, die van karma (het rituele handelen) en van jnana (kennis) in zich op.58 Op de
ontwikkeling en het belang van de bhakti binnen het hindoeïsme zullen we in paragraaf 3.2. ingaan.
Hier willen we ons verder richten op de Ramayana.

Rodrigues, Introducing Hinduism, 144, 145.
Mogelijk heeft de Mahabharata een lange ontwikkeling van bewerking doorgemaakt die van circa 500 B.C.E. tot
400 C.E. heeft geduurd. Zie bijvoorbeeld Johnson, A Dictionary of Hinduism, s.v. ‘Mahābhārata’, 190. Anderen
stellen echter dat het geschrift jonger is en de samenstelling van het verhaal zou volgens hen plaatsgevonden
hebben tussen 200 B.C.E. en 200 C.E. Zie Stutley en Stutley, A Dictionary of Hinduism, s.v. ‘Mahābhārata’, 169.
54 Klostermaier, A survey of Hinduism, 61.
55 Stutley en Stutley, A Dictionary of Hinduism, s.v. ‘Mahābhārata’, 169.
56 Voorthuizen, “Inleiding: De Bijbel van de hindoes,” xi.
57 Klostermaier, A survey of Hinduism, 63-66.
58 Voorthuizen, “Inleiding: De Bijbel van de hindoes,” xvi.
52
53
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2.3.2 De Ramayana
In deze paragraaf willen we enkele bronnen aan de orde stellen die Tulsi-das heeft gebruikt voor de
totstandkoming van zijn Ram-charit-manas. Tulsi-das maakt onder meer gebruik van het tweede grote
religieuze epos dat het hindoeïsme rijk is, namelijk de Ramayana (van Valmiki). Volgens S. Shankar Raju
Naidu is het tweede werk dat Tulsi-das als bron gebruikt voor zijn Ram-charit-manas, de Adhyatma
Ramayana.59 Eerst willen we hier de Ramayana van Valmiki bespreken en vervolgens de Adhyatma
Ramayana. Daarbij zullen we in het bijzonder aandacht besteden aan de status van Rama (en daarmee
ook Sita) in deze werken.

2.3.2.1

Valmiki’s Ramayana

De Ramayana van Valmiki zoals dat vandaag de dag tot ons komt, kan op grond van historische,
culturele en linguïstische onderzoeken gedateerd worden tussen 400 B.C.E. en 200 C.E.60 Het werk is
gebaseerd op verschillende manuscripten die we kunnen indelen in noordelijke en zuidelijke versies.61
De verschillende versies zijn ontstaan doordat het verhaal op verschillende plaatsen voor een lange tijd
oraal overgeleverd zou zijn geweest.62
De Ramayana van Valmiki, die uit deze verschillende manuscripten is samengesteld, bestaat uit 50.000
regels die in de vorm van een episch gedicht (adikavya63) verdeeld zijn over zeven boeken (kanda’s64)
van ongeveer gelijke lengte.65 Deze boeken zijn: de Balakanda, de Ayodhyakanda, de Aranyakanda, de
Kishkindhakanda, de Sundarakanda, de Yuddhakanda en de Uttarakanda. 66 Er wordt algemeen
aangenomen dat in ieder geval de middelste vijf kanda’s het werk zijn van één auteur.67 Het Balakanda
zelf spreekt over Valmiki als auteur, die een tijdgenoot moet zijn geweest van Rama, de held van de
Ramayana.68 Dit laatste zal echter een uitspraak zijn die vooral gebaseerd is op dichterlijke vrijheid.69

S. Shankar Raju Naidu, “Preface,” in A comparative study of Kamba Ramayanam and Tulasi Ramayan, S. Shankar
Raju Naidu (Madras: University of Madras, 1971), iii.
60 H.D. Sankalia, The Ramayana in Historical Perspective (Delhi: Macmillan, 1982), 7.
61 R.P. Goldman, “Introdution,” in V lmīki, The R m yana of V lmīki: An Epic of Ancient India, Volume I: B lak nda,
ingeleid en vertaald door R. P. Goldman, van annotaties voorzien door R. P. Goldman en S. J. Sutherland (Princeton,
New Jersey: Princeton University Press, 1984), 5.
S. Shankar Raju Naidu stelt dat de manuscripten verdeeld kunnen worden in drie groepen, namelijk de zuidelijke,
de Gaudeeya (gebied rond hedendaags west-Bengalen en waarschijnlijk ook een deel van Bangladesh) en de
noordwestelijke versies. In: S. Shankar Raju Naidu, A comparative study of Kamba Ramayanam and Tulasi
Ramayan (Madras: University of Madras, 1971), 7.
62 Shankar Raju Naidu, A comparative study of Kamba Ramayanam and Tulasi Ramayan, 5.
63 Sankalia, The Ramayana in Historical Perspective, 1.
64 Goldman, “Introdution,” 4, 5.
65 Klostermaier, A survey of Hinduism, 67.
66 Sankalia, The Ramayana in Historical Perspective, ix, x.
67 Shankar Raju Naidu, A comparative study of Kamba Ramayanam and Tulasi Ramayan, 5, 7.
68 R.C. Prasad, “Introduction,” in Tulasīd s, Tulasidasa’s Shriramacharitamanasa: The Holy Lake of the Acts of Rama,
ingeleid, bewerkt en vertaald door R.C. Prasad (Delhi: Motilal Banarsidass, 2005), v.
69 Sankalia, The Ramayana in Historical Perspective, 7.
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Net als bij de Mahabharata wordt er in de moderne wetenschap aangenomen dat de compositie van de
Ramayana meerdere fasen heeft gekend. Een mogelijke opeenvolging van compositiefasen wordt
gegeven door H.D. Sankalia. Allereerst zouden er volgens hem verschillende ballades in omloop zijn
geweest. Valmiki zou deze samengevoegd hebben tot een epos van 12.000 verzen. Daarna is het werk
verdeeld over zes kanda’s met verschillende toevoegingen. In de laatste fase is vervolgens de
Uttarakanda toegevoegd en is ook de Balakanda nog verder uitgebreid.70
Ook wat betreft de datering en historiciteit van de hoofdpersoon van de Ramayana zijn de meningen
verdeeld.71 Rama, de held van de Ramayana, wordt door velen gezien als een legendarische prins. Deze
Rama wordt in de Ramayana van Valmiki vooral op menselijke wijze voorgesteld. In enkele gedeelten
wordt hij echter aan ons voorgesteld als avatara van de god Vishnu. Zijn hogere status heeft hier alleen
geen reddende betekenis voor de mensheid maar de verwijzingen naar zijn goddelijkheid blijven steken
op het filosofische vlak.72 Meer dan een avatara van Vishnu is Rama in het verhaal vooral de perfecte
mens, een ideaal dat de gewone mens na zou moeten streven.73 De Ramayana stuurt dan ook slechts een
enkele keer aan op een devotionele houding jegens Rama. Zelfs in de Balakanda waar Rama’s geboorte
expliciet als een manifestatie van god op aarde wordt voorgesteld, komt nauwelijks de devotionele ijver
naar voren die kenmerkend is voor de latere bhakti-bewegingen.74 Overigens worden de passages in de
Ramayana van Valmiki waarin Rama een goddelijke status krijgt, gezien als latere toevoegingen.75 De
aanzetten tot vergoddelijking van Rama die we in de Ramayana van Valmiki naar voren zien komen,
bieden echter wel de mogelijkheid voor een totale vergoddelijking van Rama in latere vertolkingen van
het verhaal. Dit zien we in later tijd dan ook gebeuren.76
Valmiki’s Ramayana, dat geschreven is in het Sanskriet77, is door de tijd heen vertaald in verschillende
dialecten die India rijk is. De Kamba Ramayanam dat geschreven is in het Tamil, is één van de oudste
vertalingen en wordt gedateerd tussen de negende en twaalfde eeuw C.E. Overigens is deze versie niet
zozeer een vertaling maar kent het verhaal vele aanpassingen zodat het aansloot bij de Zuid-Indiase
Tamil-cultuur en literaire traditie.78 Een andere, latere vertolking van de Ramayana is de Adhyatma
Ramayana. Dit werk, dat de tweede belangrijke bron voor de Ram-charit-manas is, willen we nu
behandelen.79

Sankalia, The Ramayana in Historical Perspective, 7.
data die gegeven worden over de tijd van Rama’s leven, lopen uiteen van enkele millennia B.C.E. tot de eerste
eeuw B.C.E. Zie: Sankalia, The Ramayana in Historical Perspective, 4.
72 F. Whaling, The Rise of the Religious Significance of R ma (Delhi: Motilal Banarsidass, 1980), 82, 89, 92.
73 Goldman, “Introdution,” 43.
74 Goldman, “Introdution,” 44.
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2.3.2.2

De Adhyatma Ramayana

“He Tulsi-das often refers to V lmīki as the prime source for the story of R m. The picture derived from
the modern study of his works is somewhat different. Considerable attention has been given to the sources
of R ma-carita-m nasa and it is now clear that the text Tulsī followed most closely was not V lmīki’s
R m yana, but rather the Adhy tma R m yana. Not only does much of the narrative follow directly this
source, even to the extent of literal translation, but further Tulsī’s ideology has clearly been profoundly
influenced by it.”80
De tweede belangrijke literaire bron voor de Ram-charit-manas is de Adhyatma Ramayana. Dit werk
maakt deel uit van de Brahmanda Purana.81 De Adhyatma Ramayana is een vertolking uit de vijftiende
eeuw van de Ramayana van Valmiki en is eveneens geschreven in het Sanskriet.82 Over het algemeen
wordt de auteur als onbekend beschouwd. 83 Ten opzichte van de Ramayana van Valmiki zijn
verschillende veranderingen waar te nemen.
Allereerst zien we dat in de Adhyatma Ramayana devotie aan Rama van belang wordt. Dit hangt samen
met het gegeven dat de schrijver van de Adhyatma Ramayana leefde in een tijd dat bhakti populair was
geworden. Ook vinden we in de Adhyatma Ramayana tantrische84 invloeden en verhaalelementen uit
andere belangrijke geschriften uit die tijd (vooral de Purana’s) terug.85 Deze invloeden zien we onder
andere naar voren komen in de status van Rama in het verhaal. Werd Rama in de Ramayana van
Valmiki vooral als een mens voorgesteld en op zijn hoogst beschreven als een avatara van Vishnu, in de
Adhyatma Ramayana zien we dat Rama verheven wordt tot Vishnu zelf en tot de hoogste god.
De auteur van de Adhyatma Ramayana sluit in zijn godsidee aan bij de Advaita vedanta. Advaita vedanta
wordt vaak geassocieerd met de filosoof Shankara (ca. 788-820).86 Volgens zijn leer, is er slechts één
ware realiteit, dat is het Brahman. 87 Deze Brahman nirguna is het enige dat is. Het Brahman nirguna is
de transcendente god zonder eigenschappen. Het toeschrijven van eigenschappen aan Brahman,

F.R. Allchin, “The Place of Tulsī Dās in North Indian Devotional Tradition,” Journal of the Royal Asiatic Society of
Great Britain & Ireland 2 (1966), 124.
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82 Johnson, A Dictionary of Hinduism, s.v. ‘Adhyātma Rāmāyana’, 3. Klostermaier stelt dat het Adhyatma Ramayana
in circa 1500 C.E. tot stand gekomen is. In: Klostermaier, A survey of Hinduism, 504.
83 Whaling, The Rise of the Religious Signi icance of R ma, 111.
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gebeurt volgens Shankara door mensen die leven met de kosmische illusie van het Maya. Shankara
beschouwde de god met eigenschappen (Brahman saguna)88 dus als van lagere categorie dan Brahman
nirguna.89 Dit beeld van Rama als Brahman nirguna vinden we terug in de Adhyatma Ramayana. De
invloed van bhakti en de ideeën over Rama als Brahman nirguna, zullen we verder besproken worden
in paragraaf 3.2.
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3

De Ram-charit-manas van Tulsi-das

Na een meer algemene inleiding in het hindoeïsme en de literatuur die in het vorige hoofdstuk is
gegeven, zal nu de Ram-charit-manas zelf behandeld worden.
Allereerst wil ik hier kort ingaan op het leven van Tulsi-das, de auteur van de Ram-charit-manas.
Vervolgens zal de ontwikkeling van devotionele stromingen binnen het hindoeïsme in ogenschouw
genomen worden en zal behandeld worden door welke van deze stromingen Tulsi-das beïnvloed is.
Daarna wil ik nog wat meer specifieke kenmerken van de Ram-charit-manas belichten, waaronder de
rol van personages in het geschrift en de specifieke literaire kenmerken. De samenvatting van het
verhaal zelf zal in hoofdstuk vier gegeven worden omdat deze vooral dient als een kader voor de
rolmodellen die in het volgende hoofdstuk behandeld worden.
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3.1

Het leven van Tulsi-das

De Ram-charit-manas staat op naam van Tulsi-das (1532-1623).90 Volgens een populaire legende zou
hij in een brahmaanse familie in Rajapur (Uttar Pradesh, India) geboren zijn. Zijn vader heet Atmarama
Dube en zijn moeder Hulasi.91 Hoewel hij als brahmaan geboren wordt, heeft Tulsi-das geen goede
kinderjaren gehad. Vanwege slechte tekenen rond zijn geboorte zouden zijn ouders hem verstoten
hebben. Tulsi-das wordt daarom opgevoed door een sadhu (een heilige die omwille van zijn religieuze
overtuiging een bedelend bestaan leidt en de wereld verzaakt 92 ) die hem zijn lot aantrekt. 93
Vermoedelijk heet deze sadhu Narahari-das94 maar er valt weinig met zekerheid over deze persoon te
zeggen.95 Wel verwijst Tulsi-das aan het begin van zijn Ram-charit-manas naar hem als zijn goeroe.96
Van deze Narahari-das krijgt Tulsi-das een opleiding in de klassieke hindoeïstische literatuur. Zijn
kennis breidt Tulsi-das later onder een andere leraar nog verder uit.97 Deze opleidingen vormen een
belangrijke bron voor zijn ideeën.98
Tevens komt Tulsi-das door Narahari-das binnen de Rama-bhakti-beweging terecht. Hier ontvangt
Tulsi-das zijn eigen naam en ook zijn Rama-mantra. Later trouwt Tulsi-das met Ratnavali, de dochter
van de vriend van zijn goeroe Narahari-das. Als snel in zijn leven neemt hij echter weer afstand van
haar om een onafhankelijk rondzwervend bestaan te leiden en zich op deze manier volledig toe te
wijden aan Rama.99
Tijdens zijn omzwervingen komt Tulsi-das in 1574 in Ayodhya terecht, de plaats waar Rama geboren
zou zijn.100 Hij besluit hier het verhaal van Rama in de taal van zijn tijd te herschrijven.101
De Ram-charit-manas is niet het enige boek dat Tulsi-das over Rama geschreven heeft. Hij heeft
ongeveer twintig andere poëtische werken geschreven die gerelateerd zijn aan het verhaal van Rama en
Sita.102 Enkele van deze werken zijn de Gitavali, de Kavitavali, de Barvairamayana en de Vinaya
Patrika.103 Aan de Ram-charit-manas heeft hij aanzienlijk langer geschreven dan aan zijn andere
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werken, namelijk twee jaar en zeven maanden.104 Hij schrijft de Ram-charit-manas dan ook niet af in
Ayodhya maar in Benares waar hij het werk in 1577 voltooit.105 In deze stad is hij ook gestorven. 106
Over de rest van het leven van Tulsi-das is weinig bekend. Voor ons onderzoek hier is van belang dat we
de relatie tussen Tulsi-das en de devotionele bewegingen van zijn tijd helder krijgen.
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3.2

Ontwikkelingen van bhakti en de positie van de Ram-charit-manas

“The greatest Ramaite poet was Tulasidasa (1532-1623), another spiritual heir of Ramananda. Tulasi
belongs to the tradition of the Vaishnava poets who were devoted to Rama and who wrote their poetry
mostly in Awadhi.” 107
De Ram-charit-manas van Tulsi-das kunnen we plaatsen in een tijd waarin verschillende goden en
avatara’s een bijzondere status verwierven en op devotionele wijze vereerd werden. We willen
hieronder aandacht besteden aan deze devotionele (bhakti) bewegingen en hun ontwikkelingen.
Vervolgens zullen we ingaan op de plaats van de Ram-charit-manas binnen deze bewegingen.
‘Bhakti’ is volgens Schouten “een vorm van religieuze beleving waarin de mens op een bijzondere wijze de
band met God ervaart.”108 Het gaat bij bhakti altijd om een persoonlijk ervaren betrokkenheid waar
liefde tot god een belangrijk onderdeel van uitmaakt.109 Volgens U. D. Shukla dekt de veelgebruikte term
‘devotie’ niet de hele lading van het woord bhakti. Zij schrijft over bhakti het volgende:
“It bhakti means unmotivated, undivided, uninterrupted devotion resulting in extreme love, adoration
and yearning for a personal God or avatāra whom the bhakta (devotee) sees as the Supreme Being.”110
Deze wijze van het zich verhouden tot god staat duidelijk niet centraal in de vroegste periode van het
hindoeïsme, de Vedische periode. We hebben al eerder beschreven dat vooral het juiste rituele
handelen (waaronder het brengen van offers) in deze periode van belang is. Deze offers mochten niet
door de gewone man worden uitgevoerd en ze moeten dan ook onderscheiden worden van puja, een
offerritueel dat thuishoort binnen de devotionele cultuur.111
Van bhakti is dan ook nog niets te vinden in de Veda’s. Het is in de latere Upanishaden dat we voor het
eerst het begrip bhakti tegenkomen.112 Veel aandacht wordt er in dit geschrift verder niet aan bhakti
besteed. Een heldere uitwerking van wat bhakti inhoudt, vinden we pas later in de Bhagavad-Gita.113
Zoals we al eerder hebben gezien, houdt Krishna hier bhakti voor aan de krijger Arjuna als weg tot
verlossing uit de kringloop van geboorte, dood en wedergeboorte.
Als beweging komt bhakti vanaf de zesde eeuw op in het zuiden van India, het huidige Tamilnadu. In die
tijd, waarin het boeddhisme en later ook de islam114 steeds meer aanhangers wonnen in India, reisden
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er in het zuiden van het land talrijke charismatische zangers en predikers rond die in volkstaal het
hindoeïsme op een nieuwe manier tot de mensen brachten.115 De verschillen tussen de klassen werden,
in de emotionele aanbidding die zij verkondigden, van weinig belang geacht. Dit was een opvatting die
niet strookte met de ideeën uit de Vedische periode. Door nadruk te leggen op devotionele toewijding
aan één specifieke god die voor iedereen bereikbaar was, kon het hindoeïsme concurreren met andere
godsdiensten.
De verschillende bhakta’s116 stelden allemaal dat hun godheid de ene eeuwige god symboliseert.117 De
bhakta’s in het zuiden van India sloten met de keuze van hun god aan bij de al bestaande theïstische
tempelculten van de vaishnava’s en de shaiva’s.118 Voor de verschillende bhakta’s wordt Shiva of Vishnu
het hoogste zijnde zelf. Ook worden de avatara’s van Vishnu (waaronder Rama en Krishna) van steeds
groter belang en gaan ook deze avatara’s verheven worden tot de eeuwige god.119
Het is tevens in het zuiden van India dat er een filosofisch kader voor bhakti tot stand komt. Ramanuja
(1025-1137120), die als de inspirator van de school van de shri-vaishnava’s121 wordt gezien, zet daar de
leer van ‘gekwalificeerd monisme’ (Vishistadvaita vedanta122) uiteen. In tegenstelling tot Shankara die
stelt dat de hoogste god geen kwaliteiten123 heeft en alomvattend is, stelt Ramanuja dat er een
fundamentele eenheid van god, mens en wereld bestaat, maar deze niet samen vallen. Zo kan hij het
goddelijke een persoonlijk karakter geven. De mystieke eenheid met god is volgens Ramanuja
vervolgens te bereiken door het affectieve bewustzijn voor een god met eigenschappen. Zelf wijdde
Ramanuja zich toe aan Vishnu.124
In het noorden van India, waar Tulsi-das leefde, hebben volgens Schouten de eerste vormen van bhakti
een ander karakter dan de bhakti voor een god met eigenschappen zoals we die bij Ramanuja
tegenkomen. Pas vanaf de vijftiende eeuw is bhakti in het noorden in opkomst. Eén van de eerste
belangrijke bhakta’s daar is Ramanand (1299-1410 [sic]).125 Hij behoorde eerst tot de klassieke school
van de shri-vaishnava’s, waarin het denken van Ramanuja centraal stond. Toch nam de leer van
Ramanand duidelijk een andere wending. Ramanand leerde een strikt monotheïsme, waarbij hij Rama
als de alomtegenwoordige God zag. Aan hem wilde Ramanand echter geen kwaliteiten toekennen. Dit
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idee van Brahman nirguna (in de vorm van Rama) als de hoogste god, hebben we al eerder genoemd in
de bespreking van de Adhyatma Ramayana, een geschrift dat onder verschillende leerlingen van
Ramanand een bijzondere status heeft.126 De bhakti die we binnen de Ramanandi-beweging (die
gevormd wordt door de leerlingen van Ramanand) tegenkomen, kunnen we volgens Schouten ‘nirguna
bhakti’ noemen.127 In de diensten van de Ramanandi’s stond vooral de naam van Rama centraal. Rama
als menselijk persoon speelde bij een aantal Ramanandi’s nauwelijks een rol.128
Naast de nirguna bhakti komt al snel ook de saguna bhakti (verering van god in een bepaalde gestalte)
op in het noorden van India. Een voorbeeld hiervan is de Krishna-cultus, waarin god in de gestalte van
Krishna wordt vereerd. 129 Deze cultus werd de populairste beweging in Noord-India. Naast de Krishnacultus ontwikkelt zich echter ook de Rama-cultus. Binnen deze cultus wordt Rama de hoogste God.
Belangrijk binnen deze saguna bhakti-stroming wordt de mythologie. 130 Het is dan ook niet
verwonderlijk dat de Ram-charit-manas in deze tijd geschreven wordt. Maar hoe verhoudt de Ramcharit-manas zich tot deze verschillende bhaktistromingen? Hier willen we daar verder op ingaan door
te bezien hoe Tulsi-das zijn Rama en de relatie tot
gelovigen voorstelt in de Ram-charit-manas.
F.R. Allchin wijst er in zijn artikel ‘The place of Tulsi Das
in North Indian Devotional tradition’ op dat de bhakta’s
in Tulsi-das’ tijd vijf verschillende soorten van
verbintenissen van de mens met het goddelijke naar
voren laten komen. De eerste vorm van verbintenis is de
rustige (passieve) verhouding. De daaropvolgende
vormen

van verbintenis

zijn

de

dienstbare,

de

vriendschappelijke en de ouderlijke verhouding. Als
laatste kan de erotische verhouding genoemd worden.131
In Tulsi-das’ werken zien we vooral de rustige
(passieve) en de dienstbare verhouding van de mens
met God naar voren komen. Deze verhouding heeft alles
Afbeelding 2: Hanuman gedenkt Rama en Sita.

te maken met hoe Tulsi-das Rama en de andere
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personages in de Ram-charit-manas voorstelt. De houding van dienstbaarheid zien we bijvoorbeeld
voorgesteld worden in de verhouding van Hanuman met Rama. Hanuman is de volledig toegewijde
dienaar van Rama en wordt dan ook een model voor de bhakta’s.132
Daarnaast wordt Rama door Tulsi-das voorgesteld als god die zich liefdevol naar mensen keert.
Eigenschappen die Tulsi-das in de Ram-charit-manas aan het goddelijke toeschrijft zijn genade,
compassie en liefde. 133
Deze eigenschappen laat Tulsi-das in het verhaal van Rama regelmatig naar voren komen. Hij die naar
de persoon en daden van Rama kijkt, komt volgens hem dan ook meer over god te weten dan hij die zich
richt op de onpersoonlijke god. Door Rama wordt namelijk zichtbaar hoe god zich tot mensen richt en
hoe genadig hij voor hen is.134 Deze ideeën over het goddelijke passen goed binnen de saguna bhaktistroming uit Tulsi-das’ tijd. Toch wil Tulsi-das de saguna bhakti ook overstijgen.
Van de nirguna bhakti-beweging (zoals de beweging van de Ramanandi’s) neemt Tulsi-das onder
andere de ideeën over het belang van de naam van Rama over. Volgens Tulsi-das is de god met
eigenschappen (de mythologische Rama) namelijk beperkt in de reikwijdte van zijn genade. 135 Tulsi-das
verheft dan ook de naam van Rama boven de god met eigenschappen en de god zonder eigenschappen.
Dat de naam van Rama boven de mythologische figuur van Rama uitstijgt, schetst Tulsi-das aan de hand
van een voorbeeld uit het leven van Rama zelf:
“Rama himself redeemed one ascetic’s wife (Ahalya), but the Name has converted the sinful hearts of
millions of sinners.”136
De mythologische figuur van Rama was beperkt in zijn kunnen. Toch stelt hij dat ook het idee van Rama
als Brahman nirguna tekort schiet. Want hoewel deze Rama zonder eigenschappen (nirguna) dan in de
harten van mensen woont, blijft dit beperkt tot het theologische vlak en brengt het geen verlossing.137
Allchin stelt over de verhouding van nirguna en saguna bhakti in de Ram-charit-manas en andere
geschriften van Tulsi-das dan ook:
“ … but the fact remains that Tulsī superimposed the Nirguna Bhakti of the one group upon the Saguna
Bhakti of the other; and that he uses both aspects in the course of his writings. Therefore in this respect he
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stands midway between two extremes. Several Indian writers have in recent years drawn attention to the
eclectic nature of his thought, and to his achievement in bringing together disparate systems.”138
In de Ram-charit-manas stelt Tulsi-das in navolging van Ramanand dat de naam van Rama boven alles
uitstijgt en dat de naam van Rama van bijzonder belang is in het verdorven tijdperk (het Kaliyuga)
waarin wij nu leven. Hij stelt zelfs dat de naam van Rama alle wegen tot verlossing (zelfs die van
bhakti!) overstijgt:
“In the Kaliyuga no action (karma) avails nor devotion (bhakti) nor knowledge (gyana); the Name of
Rama is the only resort.”139
Toch reikt Tulsi-das verderop in zijn Ram-charit-manas wel een praktisch middel aan om verlossing uit
de kringloop van geboorte, dood en wedergeboorte te bereiken. Tulsi-das laat dan Rama een
negenvoudige bhakti-weg uitleggen aan één van de verhaalfiguren. Deze bhakti-weg sluit volgens
Allchin echter ook andere wegen tot verlossing in (de weg van de kennis en de weg van het handelen),
zij het soms met een andere invulling. De negenvoudige bhakti-weg die door Tulsi-das wordt
voorgesteld, kan volgens Allchin verdeeld als volgt verdeeld worden in de ethische, de devotionele en
de wijsheidscategorie:
“The ethical parts are three in number: the practice of self-control and noble conduct along with
detachment from many activities, and constant following of the religious duty (dharma) of the noble,
together constitute the first; second, the cultivation of contentment and the conscious overlooking of the
faults of others; and third, the cultivation of a guiltless disposition, without any deception towards all men,
and to nourish faith in R m without either elation or depression. The devotional activities are five in
number: the first is resorting to the company of the holy, satsanga the second is love for the story of R m;
the third is the service of the guru; the fourth is the singing of the divine praises; and the fifth form is the
repetition of “my mantra”, the divine Name, with firm belief. The final part, which I have called gnostic, is
to see the whole world as full of R m, and to recognize the saints as being even greater than R m
himself.”140
Wat wij uit bovenstaande voorbeelden kunnen concluderen is dat Tulsi-das er niet op uit was een eigen
groep van volgelingen te vormen.141 Volgens Prasad staat Tulsi-das duidelijk in een bestaande traditie
van verschillende bhakti-bewegingen.142 Zeer regelmatig neemt Tulsi-das ideeën over uit de Adhyatma
Ramayana, een werk dat populair was onder de Ramanandi’s uit zijn tijd. Toch sluit hij niet bij één
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bepaalde traditie aan. Op het moment dat Tulsi-das zijn eigen devotionele ideeën naar voren brengt,
sluit hij meer aan bij het persoonlijke godsidee van Ramanuja.143 Zo gebruikt Tulsi-das in zijn Ramcharit-manas ideeën uit verschillende (soms tegenstrijdige) tradities. Kennis uit verschillende bronnen
die Tulsi-das had bestudeerd tijdens zijn opleiding probeert hij in zijn werk in te voegen en met elkaar
te harmoniseren.144 Dat is echter niet zijn enige doel. Volgens Shukla heeft Tulsi-das veel verschillende
ideeën opgenomen in zijn werk:
“Gosv mī Tulasīd sa, devotee and poet par excellence, imprinted onto his magnum opus the
R macaritam nasa his absolute devotion to God in the form of rī R ma, as well as his views on the ethical,
moral, political, social and other aspects of life, gleaned from long and serious study of the scriptures.” 145
Het zijn verhaalpersonages die zich er goed voor lenen al deze ideeën op de lezer over te brengen.
Daarom willen we het belang van personages in de Ram-charit-manas nu aan de orde stellen.
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Allchin, “The Place of Tulsī Dās in North Indian Devotional Tradition,” 139.
145 Shukla, R macaritam nasa in South Africa, 1.
143
144

33

3.3

Personages in de Ram-charit-manas

De Ram-charit-manas is geschreven in een tijd dat er door verschillende schisma’s en de aanwezigheid
van andere godsdiensten veel verschillende stromingen binnen het hindoeïsme waren ontstaan. Door
zowel invloeden van buitenaf, als deze interne conflicten was het Indiase traditionele waardestelsel
onder druk komen te staan. Tulsi-das probeert op deze verschillende invloeden in te spelen en gebruikt
zijn Ram-charit-manas om zijn eigen sociologische ideeën over de maatschappij uiteen te zetten in een
poging om de eeuwenoude hindoe-traditie te versterken.146 Het zijn de personages in het verhaal die
Tulsi-das’ ideeën kunnen overdragen op de lezer. A. Kashyap stelt dan ook over de personages in de
Ram-charit-manas:
“Each character of the epic presents a package of values and idealities to be followed and emulated by
every man and woman in the society and refurbish his or her moral strength and capacity to act correctly
with wisdom.”147
De twee belangrijkste waarden die volgens Kashyap middels de verhaalfiguren door Tulsi-das naar
voren worden gebracht, zijn bhakti en dharma (wat hier vertaald wordt met ‘plicht’148). De hoogste en
voornaamste plicht voor de vrouw (stridharma)149 die Tulsi-das naar voren brengt, is de devotie van de
vrouw aan haar man. Binnen het hindoeïsme wordt dit ideaal ‘pativrata’ genoemd.150 Het is Sita die
vaak wordt geprezen voor deze eigenschap. Dit zullen we echter pas in het volgende hoofdstuk aan de
orde stellen.
Dat bhakti de centrale boodschap in de Ram-charit-manas is en dat de Ram-charit-manas een bhaktigeschrift is, komt niet alleen door de inhoud naar voren maar ook door de vorm en de literaire
kenmerken van het geschrift. Die kenmerken van de Ram-charit-manas willen we nu kort in
ogenschouw nemen.
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Rawat Publications, 1996), 113.
148 Kashyap, “The Image of Women in Ramcharitmanas,” 115.
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3.4

Literaire kenmerken van de Ram-charit-manas

“While, with characteristic humility, Tulasi considered himself scarcely more than a childish babbler and
his composition clumsy and devoid of all poetic charm, his natural genius was eminently original and he
added much more of his own than what he took from the Adhyatma Ramayana, Valmiki’s Ramayana, the
Hanumannataka and the Prasannaraghava.”151
Hoewel Tulsi-das voor zijn Ram-charit-manas teruggrijpt op andere werken en hij zijn eigen kwaliteiten
als dichter niet hoog aanschrijft, heeft zijn Ram-charit-manas wel een heel eigen karakter en wordt het
door menigeen geprezen om de kunstige vorm.152
De Ram-charit-manas is een episch gedicht.153 De vorm (dichtvorm) heeft volgens Shankar Raju Naidu
een aantal kenmerkende eigenschappen:
“Poetry is said to be the ‘magical ordering of words’. Poetry, in its asthetic sic sense, is not the thing said,
but it is the ‘way of saying it’. … The ‘magical ordering’ depends primarily on two main factors – (1)
Language and (2) Metre. Language is the general medium for the expression of ideas, and metre is the
system, the symmetry, the harmony of words, adopted for capturing the imagination of the reader and to
have an easy approach and grasp.”154
Op de vorm van de Ram-charit-manas en verschillende onderdelen daarvan, zoals taal en metrum,
willen we hieronder ingaan.
De Ram-charit-manas is geschreven in het Avadhi, een dialect van het Hindi. Er was in de tijd dat Tulsidas leefde nog maar zelden in het Avadhi geschreven en Tulsi-das heeft in de Ram-charit-manas
eigenlijk een nieuwe taal gecreëerd uit het grove materiaal van het Avadhi dat voorhanden was in zijn
tijd. Ook gebruikt Tulsi-das woorden uit het Sanskriet, Arabisch en Perzisch in zijn werk. Deze
combinatie van talen sloot waarschijnlijk aan bij de gesproken taal in zijn omgeving.155 Toch komen we
in de Ram-charit-manas vaker Sanskriet tegen dan Arabisch en Perzisch. Tulsi-das wil door het gebruik
van deze heilige taal waarschijnlijk het belang van Sanskriet als bron voor het hindoeïsme en de Indiase
cultuur benadrukken.156 Dat Sanskriet toch duidelijk niet de hoofdtaal van het werk is, kan volgens
Schouten als typerend voor bhakti-literatuur gezien worden. Hij stelt namelijk over bhakta’s en hun
literatuur:
Prasad, “Introduction,” xiv.
Schouten, Bhakti, 97.
153 Shukla, R macaritam nasa in South Africa, 90.
154 Shankar Raju Naidu, A comparative study of Kamba Ramayanam and Tulasi Ramayan, 518, 519.
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“ … de bhakti leren wij beter kennen in de uitgebreide eigen literatuur die erdoor tot stand is gebracht.
Hierbij gaat het vrijwel altijd om poëzie, en dan niet in het klassieke Sanskriet maar in de volkstalen. Juist
in liederen en gedichten in de gesproken taal komt immers de persoonlijk beleefde emotie het meest naar
voren.”157
Tulsi-das maakt in zijn werk ook gebruik van bepaalde technieken om een bepaald gevoel of een
bepaalde emotie op te roepen. Zo past hij regelmatig onomatopeeën toe. Hierbij roept de klank van een
woord een bepaald gevoel op. Dit doet Tulsi-das bijvoorbeeld door harde consonanten in zijn woorden
te gebruiken op het moment dat iemand in het verhaal boos is. 158 Dat Tulsi-das dergelijke
klanktechnieken gebruikt, is niet verwonderlijk. Hij schrijft zijn werk in een tijd en in een cultuur waar
teksten vooral gereciteerd en gezongen werden. De ritmische patronen die ontstaan door
onomatopeeën en ook door alliteratie, dragen bij aan een levendige voordracht van het verhaal. Over de
wijze waarop religieuze verhalen werden doorgegeven in Tulsi-das tijd, schrijft P. Lutgendorf het
volgende:
The Mānas grows out of a religious milieu in which oral performance is both the basic medium for the
transmission of religious truths and a ritual act and discipline possessing inherent virtue and power.159
Lutgendorf benadrukt dan ook in zijn studie over de Ram-charit-manas dat we vooral moeten kijken
hoe de tekst in praktijk functioneert. Hij onderscheidt grofweg drie soorten van ‘voordracht’ van de
Ram-charit-manas, namelijk de individuele recitatie (bijvoorbeeld tijdens het uitvoeren van de puja
thuis), de katha oftewel de publieke recitatie, en het Ramlila waarbij het verhaal van Rama op het toneel
wordt uitgevoerd.160 Het gaat hier te ver om deze verschillende vormen waarin de Ram-charit-manas
wordt gereciteerd en uitgevoerd, te behandelen. Wel zullen we in hoofdstuk vijf bespreken welke
vormen van voordracht van de Ram-charit-manas van belang zijn geworden in het Surinaams
hindoeïsme en het hindoeïsme in Nederland. Hier bespreken we nu nog enkele inhoudelijke kenmerken
van de Ram-charit-manas.
De Ram-charit-manas, bestaat (net als de Ramayana van Valmiki) uit zeven delen (of boeken) genaamd
de Balakanda, de Ayodhyakanda, de Aranyakanda, de Kishkindhakanda, de Sundarakanda, de
Lankakanda en de Uttarakanda.161 Elk van deze delen begint met een paar verzen in het Sanskriet, de
rest is in het Avadhi. Niet alleen wat betreft het gebruik van taal maar ook wat betreft metrum sluit
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Tulsi-das aan bij de Avadhi-cultuur.162 Het belangrijkste metrum dat Tulsi-das gebruikt wordt het dohachaupayi metrum genoemd. Dit is een metrum dat bestaat uit telkens vier langere verzen met korte
regels (chaupai) die afgewisseld worden met een kort vers met lange regels (doha).163 Dit dohachaupayi metrum wordt voor het eerst gebruikt door de aanhangers van het jainisme. 164 Ook
boeddhisten en soefi’s gaan dit metrum gebruiken.165 Deze metrumstijl bereikt zijn climax in de eerste
helft van de zestiende eeuw als de soefi Malik Mohammed Jayasi zijn romantische epos Padmavat
uitbrengt.166 Het metrum dat Tulsi-das hanteert, werd dus al gebruikt voor verhalende gedichten in de
Avadhi-cultuur.
Een andere belangrijke literaire vorm die Tulsi-das gebruikt in de Ram-charit-manas is de dialoogvorm.
De vier dialogen die naar voren komen, zijn de dialogen tussen Shiva en Parvati, Yajnavalkya en
Bharadvaja, Tulsi-das en andere heiligen en de dialoog tussen (de vogels) Kakabhushundi en Garuda.
Aan de hand van deze dialogen probeert Tulsi-das aan te tonen dat de glorie van Rama wijdverspreid is,
onder de goden, de mensen en de dieren.167 Het is in de dialoog van Shiva en Parvati dat Shiva de
grootheid van Rama prijst. Dat Tulsi-das ons iets door wil geven door personages in zijn werk op een
bepaalde manier te laten spreken of handelen, zullen we hieronder verder bezien in de bespreking van
Ahalya, Sita en Mandodari.
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4

Ahalya, Sita en Mandodari als rolmodellen in de Ram-charit-manas

In dit hoofdstuk van deze scriptie zullen we ons verdiepen in de bron van het onderzoek (de Ramcharit-manas) en de drie vrouwen die in dat werk naar voren komen.
Allereerst zal hier een algemene inleiding gegeven worden (vanuit de psychologie en sociologie) in wat
een rolmodel precies is.
Daarna zal ik een werkmethode uiteenzetten, die verheldert op welke wijze kenmerken van personages
in een tekst naar voren kunnen worden gebracht. Deze methode is ontleend aan de
literatuurwetenschap en ik gebruik hiervoor het boek Narrative Fiction van Rimmon-Kenan.168 Zijn
ideeën zullen van belang zijn om een ‘rolmodel’ op een juiste manier uit een tekst te kunnen
reconstrueren.
Daarna zal er een korte samenvatting van de Ram-charit-manas gegeven worden. Het doel van deze
samenvatting is een kader te schetsen voor de drie rolmodellen. Met dit doel voor ogen en vanwege de
beperkte ruimte is de keuze gemaakt om passages die van belang zijn voor dit onderzoek er in het
bijzonder uit te lichten en passages uit het verhaal die van minder belang zijn onder te belichten of zelfs
weg te laten in de samenvatting.
Vervolgens zullen de drie vrouwen vanuit de tekst behandeld worden en zullen hun kenmerkende
eigenschappen naar voren worden gebracht. Dit zal gebeuren aan de hand van de eerder behandelde
werkmethode waarbij in de eerste fase een directe beschrijving van het personage wordt gegeven aan
de hand van letterlijk geciteerde tekstgedeelten uit de Ram-charit-manas. Het betreft hier een selectie
aan teksten, aangezien het hele aanbod van tekstgedeelten teveel zou worden. Uiteraard is het de
bedoeling dat deze keuze een goede afspiegeling vormt van het algemene beeld van een personage dat
door Tulsi-das geschetst wordt in de Ram-charit-manas.
Vervolgens zal ik in de tweede fase van de bespreking van het personage ingaan op de indirecte
voorstelling van het personage. In dit hoofdstuk zal ook secundaire en andere religieuze literatuur aan
bod komen die verheldert wat een specifiek kenmerk inhoudt, of hoe het kenmerk als voorbeeldig
gezien kan worden. Ik beperk mij in deze bredere kijk wel tot die zaken waar in de Ram-charit-manas
zelf naar verwezen wordt en die van belang zijn voor dit onderzoek. Informatie over de personages die
niet dient ter verheldering van hun functie als rolmodel, wordt hier dan ook buiten beschouwing
gelaten.
Nadat ik de directe en indirecte voorstelling van de personages heb weergegeven, zal ik overgaan tot
een reconstructie van de kenmerkende eigenschappen van de personages waarbij ik me richt op de (in
het oog springende) kenmerken die door het verhaal heen direct of indirect aan hen toegeschreven
worden en die hen tot rolmodellen (kunnen) maken. In dit laatste gedeelte hoop ik, na het verhaal zelf
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gelezen te hebben en door de analyse van de personages waarbij ook secundaire literatuur aan de orde
is gekomen, de vrouwen op een juiste manier als rolmodellen weer te kunnen geven.
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4.1

Rolmodellen

“ … the very idea of a ‘role model’ is one that belongs to media discourse and is very little theorized … . It
is often used as synonymous with ‘ideal’, ‘hero/heroine’, or ‘personality to be admired or emulated’.”169
De in deze scriptie gekozen term ‘rolmodel’ is een begrip dat enige uitleg behoeft. Zoals hierboven
geciteerd staat, is het een vrij ‘nieuwe’ term (wat niet betekent dat het een recent verschijnsel is!) en is
er pas tamelijk laat over rolmodellen geschreven. Eén van de eerste en meest bekende wetenschappers
die baanbrekend werk heeft gepubliceerd dat alles te maken heeft met ‘rolmodellen’, is A. Bandura
(onder andere in zijn werk Social learning theory).170 Hieronder zullen dan ook enkele algemene
opmerkingen uit zijn werken aan de orde komen. Vervolgens zal ik kort aandacht besteden aan
rolmodellen en spiritualiteit aan de hand van een artikel van D. Oman en C. E. Thoresen die in hun
theorievorming voortborduren op Bandura’s werk en dit specifiek toepassen op het gebied van
spiritualiteit. Vervolgens wil ik nog kort ingaan op enkele kenmerken van rolmodellen zoals A.
Hiltebeitel deze weergeeft in het boek Playing for real, Hindu role models, religion, and gender.171

4.1.1 Observational learning
“Fortunately, most human behavior is learned by observation through modeling. By observing others, one
forms rules of behavior, and on future occasions this coded information serves as a guide for action.”172
Het meest opmerkelijke aan de social cognitive theory van Bandura is waarschijnlijk wel dat hij stelt dat
menselijk gedrag hoofdzakelijk (aan)geleerd wordt door indirect leren. Het indirecte leren, is bij
Bandura het leren door anderen te observeren.173 We leren volgens Bandura door anderen te
observeren (ons met hen te identificeren)174 en hun gedachten of gedrag vervolgens te imiteren. Dit
proces van leren door observeren wordt door Bandura observational learning genoemd.175 Ook is het
zien van de consequenties van het gedrag van anderen bepalend voor hoe mensen in een soortgelijke
situatie zichzelf gedragen. Met de kennis in het achterhoofd van beloning of straf die volgde op het

J. Suthren Hirst en L.Thomas, “Introduction: Playing for Real: ‘Hindu’ Role Models, Religion and Gender,” in
Playing for Real: Hindu Role Models, Religion and Gender, red. J. Suthren Hirst en L. Thomas, (New Delhi: Oxford
University Press, 2004), 2.
170 A. Bandura, Social learning theory (Englewood Cliffs, New Jersey: Prentice-Hall, 1977).
171 A. Hiltebeitel, “Role, Role Model, and Function: The Sanskrit Epic Warrior in Comparison and Theory,” in
Playing for Real: Hindu Role Models, Religion and Gender, red. J. Suthren Hirst en L. Thomas (New Delhi: Oxford
University Press, 2004), 27-50.
172 A. Bandura, Social foundations of thought and action: a social cognitive theory (Englewood Cliffs: Prentice-Hall,
1986), 47.
173 P.G. Zimbardo, R.L. Johnson en V. McCann, Psychologie, een inleiding (Amsterdam, Pearson Education Benelux,
2009), 497.
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gedrag van de ander, werkt de ander (en zijn of haar gedrag) voor ons als een rolmodel dat vraagt om
nabootsing of juist het nalaten van bepaalde gedragingen.
Observational learning maakt volgens Bandura gebruik van twee manieren waarop we kennis tot ons
nemen namelijk op beeldende wijze of op verbale wijze. Wij richten ons hier in hoofdzaak op de tweede
manier, de verbale wijze, en nog meer specifiek op het geschreven woord, namelijk de Ram-charitmanas. Aangezien de Ram-charit-manas binnen de bhakti-beweging (door Schouten ook wel als
‘spiritualiteit’ getypeerd176) van het hindoeïsme te plaatsen is, is het voor ons tevens interessant om te
bezien hoe Bandura’s theorie toegepast kan worden binnen godsdienst en spiritualiteit. Dat laatste
willen we doen aan de hand van het artikel ‘Spiritual modeling: A key to spiritual and religious growth?’
van Oman en Thoresen.

4.1.2 Rolmodellen en spiritualiteit
Binnen religieuze tradities is volgens Oman en Thoresen vaak gewezen op het belang van associatie met
goede en heilige personen zoals Jezus of Boeddha. Deze associatie zou er namelijk toe kunnen leiden dat
leken het gedrag van een heilige persoon gaan imiteren en steeds meer op hem of haar gaan lijken. Dit
proces van imitatie op godsdienstig vlak wordt door Oman en Thoresen spiritual modeling genoemd.177
“In its most general form, spiritual modeling expresses the idea that people may grow spiritually by
imitating the life or conduct of one or more spiritual exemplars … . Central to spiritual modeling
phenomena is what we term observational spiritual learning, that is, the learning of spiritually relevant
skills or behaviors through observing other persons.”178
Spirituele modellen laten de observator zien hoe een godsdienstig of spiritueel betekenisvol leven
geleid kan worden.179 Oman en Thoresen wijzen erop dat spiritualiteit, die volgens hen de zoektocht
naar het heilige bevat, verder reikt dan die zoektocht naar het heilige alleen. Deze zoektocht sluit
volgens hen andere zoektochten zoals de zoektocht naar identiteit of betekenisgeving niet uit. Hoewel
het van persoon tot persoon verschilt hoe breed hij of zij spiritualiteit inzet op andere gebieden van het
leven, stellen Oman en Thoresen dat vele religieuze tradities de spirituele weg schetsen als een pad dat
zich in meer of mindere mate uitstrekt over de hele breedte van het leven.180 In navolging van Easwaran
stellen Oman en Thoresen dan ook:
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“Ultimately, all traditions seek to foster sanctifying, far-reaching transformations of “character, conduct
and consciousness” (Easwaran, 1987/1991b, p. 29).”181
Het zijn rolmodellen die als voorbeeld kunnen dienen om mensen aan te sporen zich bepaalde deugden,
gedragingen en vaardigheden eigen te maken en te ontwikkelen tijdens hun zoektocht. 182 Hier komen
we al meer specifiek bij functies van rolmodellen. Deze meer specifieke kenmerken van rolmodellen,
willen we nu aan de orde stellen.

4.1.3 Kenmerken van rolmodellen
Dat een rolmodel invloed kan hebben over de hele breedte van het leven, wil nog niet zeggen dat een
rolmodel de hele breedte van het leven beïnvloedt. Om dit te verhelderen volgt Hiltebeitel in het artikel
‘Role, Role Model, and Function: The Sanskrit Epic Warrior in Comparison and Theory’ 183 het
onderscheid tussen een reference individual en een role model dat de socioloog Robert Merton maakt:
“The reference individual has often been described as a role-model. Yet, as the terms themselves imply, the
assumption that these are conceptually synonymous obscures a basic difference in the matters to which
they respectively refer. The person who identifies himself with a reference individual will seek to
approximate the behavior and values of that individual in his several roles. The concept of role model can
be thought of as more restricted in scope, denoting a more limited identification with an individual in only
one or a selected few of his roles.”184
In tegenstelling tot een reference individual (door Hiltebeitel ook wel ‘role’ genoemd) die uitnodigt tot
identificatie en imitatie op verschillende gebieden, is het typerende van een rolmodel dat slechts één of
enkele eigenschappen of facetten van het leven van het rolmodel eruit gelicht wordt of worden ter
imitatie. Een rolmodel heeft dan ook vaak één of enkele kenmerken die bijzonder in het oog springen.
“ … role models frequently distil just a small cluster of characteristics held worthy of emulation.”185
Omdat bij een rolmodel geen identificatie en imitatie op vele gebieden van het leven nodig is, heeft een
rolmodel juist een groot bereik. 186 Veel verschillende mensen kunnen (doordat een rolmodel niet ‘alles’
van hen eist) zich die ene bijzondere eigenschap of die enkele kenmerkende eigenschappen van dat
rolmodel eigen proberen te maken.
Oman en Thoresen, “Spiritual Modeling,” 153.
D. Oman en C. E. Thoresen, “Do Religion and Spirituality Influence Health?” in Handbook of the Psychology of
Religion and Spirituality, red. R.F. Paloutzian en C.L. Park (New York/London: the Guilford press, 2005), 451.
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Hindu Role Models, Religion and Gender, red. J. Suthren Hirst en L. Thomas (New Delhi: Oxford University Press,
2004) 117-140.
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Aan een rolmodel wordt dan ook vaak maar één (of enkele) in het oog springende kenmerken
toegeschreven die navolgenswaardig zijn.
Omdat

er

aan

verschillende

rolmodellen

verschillende

navolgenswaardige

eigenschappen

toegeschreven kunnen worden, kunnen er ook meerdere rolmodellen naast elkaar bestaan. Verderop
wil ik dan ook drie vrouwen behandelen die een aantal verschillende (voorbeeldige) kenmerken
hebben. Voor dat echter gebeurt, zal hier een werkmethode uiteengezet worden om deze voorbeeldige
eigenschappen op een juiste manier weer te kunnen geven.
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4.2

Het karakteriseren van personages in een tekst

De methode die we willen gebruiken om uit een verhaal kenmerkende eigenschappen van personages
te construeren, is ontleend aan de narratologie (de tak van de literatuurwetenschap die zich bezighoudt
met verhaalanalyse), en wordt onder andere weergegeven door Rimmon-Kenan in zijn boek Narrative
fiction. Rimmon-Kenan stelt dat een personage (character) in een tekst beschreven kan worden aan de
hand van (een cluster van) karaktereigenschappen. Deze eigenschappen van personages kunnen op
verschillende manieren naar voren komen. Een interessant onderscheid in tekstuele indicatoren, die als
basis kan dienen voor het naar voren brengen van kenmerkende eigenschappen, is het onderscheid
tussen de directe omschrijving en indirecte voorstelling.187
In het geval van directe omschrijving worden de eigenschappen van een personage direct benoemd
door middel van een adjectief, een abstract zelfstandig naamwoord, een andere vorm van een
zelfstandig naamwoord of door andere zinsdelen. Daarnaast worden deze eigenschappen aan het
personage toegeschreven door de verteller (of een andere gezaghebbende) en niet door andere
verhaalfiguren, want zij kunnen er per slot van rekening naast zitten in het verhaal.188 Als een auteur
een directe omschrijving geeft, worden de kenmerken van een personage expliciet naar voren gebracht
en wordt er gesteld hoe iemand over het algemeen is.189
De indirecte voorstelling is de tweede manier waarop eigenschappen van een personage naar voren
komen in een tekst. Hierbij worden ze niet op een directe manier benoemd maar op een indirecte wijze
voorgesteld. Dit laatste kan op verschillende manieren gebeuren, bijvoorbeeld door de manier waarop
de persoon handelt, wat hij of zij zegt en op welke manier hij of zij spreekt, door de manier waarop hij
of zij eruit ziet en door een beeld te schetsen van zijn of haar omgeving.
In dit geval hangt er veel af van de interpretatie van de lezer die een indirecte schets van een kenmerk
zwaar vindt wegen of juist achterwege laat. Een beschreven handeling van een personage kan namelijk
iets heel temporeels zijn, en in strijd zijn met zijn of haar algemene kenmerkende eigenschappen. Wat
kan helpen om een juist beeld te geven bij de indirecte voorstelling is om in de tekst te bezien of iets bij
herhaling optreedt, of er gelijksoortig gehandeld of gesproken wordt door hetzelfde personage in een
andere situatie, of er contrasten geschetst worden waaruit iets kan worden afgeleid, en ook of er
implicaties naar voren worden gebracht.190
Voor dit onderzoek is het tevens van belang een onderscheid te maken tussen ‘round characters’ en ‘flat
characters’.191
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In dit onderscheid volgt Rimmon-Kenan E.M. Forster die stelt dat flat characters vaak analoog zijn aan
karikaturen of bepaalde types en dat hun omschrijving meestal kan worden uitgedrukt in één zin.
Daarnaast zijn flat characters vaak statisch en kunnen ze worden geconstrueerd rond één bepaald idee
of kwaliteit. Deze laatste uitspraak is later wel genuanceerd. Een ‘flat character’ kan ook één in het oog
springend kenmerk hebben en een aantal ondergeschikte kenmerken.
Een ‘round character’ is in een tekst lastiger te identificeren, heeft vaak meerdere kwaliteiten en heeft
een minder statisch karakter. Round characters maken in een verhaal soms een ontwikkeling door en
zijn daarom lastiger te beschrijven. Vaak zijn de het de hoofdrolspelers in een verhaal. Flat characters
zijn daarentegen vaker bijfiguren.192
Met deze kennis wordt hier, na een samenvatting van het verhaal gegeven te hebben, een
karakterschets gegeven van drie vrouwen uit de Ram-charit-manas.
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4.3

Het verhaal

Tulsi-das begint de Balakanda, het eerste boek van de Ram-charit-manas, met eerbewijzen aan
verschillende goden, wijzen en andere personen, onder wie personages die een rol spelen in de Ramcharit-manas zelf, zoals Hanuman en Sita. Tulsi-das smeekt hen om hem te helpen de geschiedenis van
Rama op de juiste wijze weer te geven. Tulsi-das vindt zijn eigen verstand en inzicht namelijk
ontoereikend voor deze taak. Toch wil hij het gaan proberen. Eerst gaat Tulsi-das echter in op het
bijzondere karakter van de naam van Rama (zie paragraaf 3.2). Vervolgens geeft hij verhalen weer die
voorafgaan aan en doorweven zijn met het grotere verhaal over Rama en Sita.
Zo schrijft hij dat op een dag de wijze Yajnavalkya het klooster van Bharadvaja aandoet. Bharadvaja
vraagt aan Yajnavalkya hem meer te vertellen over Rama. Yajnavalkya vertelt dat eens ook de godin
Parvati meer wilde weten over wie Rama was. Zij vroeg haar partner, de god Shiva naar Rama. Shiva
vertelt haar dat ook hij eens nieuwsgierig was naar Rama en hem heeft opgezocht. Hij trof Rama terwijl
deze in het bos rondzwierf op zoek naar zijn geliefde Sita. Shiva vertelt dat hij zich vanaf dat moment
toegewijd heeft aan Rama. Parvati twijfelt er bij het horen van dit verhaal aan of deze rondzwervende
Rama in menselijke gedaante hoger is dan haar eigen man, (de god) Shiva. Shiva antwoord haar echter
dat Rama niets anders is dan de hoogste god.
Als Yajnavalkya deze dialoog aan Bharadvaja heeft verteld, is de laatste diep onder de indruk van
Shiva’s toewijding aan Rama. Daarop besluit Yajnavalkya hem het hele verhaal van Rama te vertellen.
Dit gebeurt wederom in dialoogvorm tussen Shiva en Uma (Parvati). Eerst gaat Tulsi-das echter nog in
op Rama’s afkomst en de redenen voor zijn incarnatie.
Zo zou Rama eens verschenen zijn aan het echtpaar Manu en Shatarupa. Daar zij bijzonder toegewijd
zijn aan Rama mogen ze een wens doen. Hun verlangen naar Rama is zo groot dat zij wensen een kind
als Rama te hebben. Omdat niemand Rama kan evenaren besluit Rama zelf hun kind te worden.
Rama incarneert dan ook als hun kind als dit echtpaar in één van hun volgende levens regeert in de stad
Ayodhya. In die tijd is Ravana, de koning van de demonen, heerser op aarde geworden. Ravana’s
verlangen naar macht is zo groot dat hij ook heerschappij over de goden wil. Hij besluit daarom zijn
demonen naar het bos te sturen om de offers van de brahmanen aan de goden te verstoren. Doordat de
goden zonder offers verzwakken, trekken zij zich terug. In de godenvergadering die daarop gehouden
wordt, treedt Rama naar voren om de aarde te redden en tevens zijn belofte aan het echtpaar nog waar
maken.
Rama en zijn drie broers (Bharata, Lakshmana en Shatrughna) worden geboren aan het hof van koning
Dasharatha. Als de vier broers volwassen geworden zijn, bezoekt de monnik Vishvamitra het hof om de
koning om een gunst te vragen. Al lange tijd wordt hij tijdens het offeren gestoord door demonen. Hij
gelooft er heilig in dat Rama de demonen kan verslaan. Na aandringen bij de koning gaan Rama en
Lakhsmana met hem mee en verslaan de demonen. Vervolgens neemt Vishvamitra hen mee naar het hof
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van koning Janaka waar een competitie zal plaatsvinden. Onderweg doen ze een kluizenaarsverblijf aan
waar geen levend wezen te vinden is. Wel ligt er een opvallende platte steen. Dit is Ahalya, een vrouw
die vervloekt is. Ze wordt bevrijd door Rama.
Rama, Lakshmana en Vishvamitra reizen verder en komen in de stad waar Janaka koning is. Als Rama
en Lakshmana een wandeling door de tuinen maken, komen zij Sita (de dochter van Janaka) tegen die
op weg is naar de tempel. Rama en Sita zien elkaar en zijn getroffen door elkaars schoonheid.
Vervolgens vindt de competitie plaats. Koning Janaka heeft eens de belofte gedaan dat degene die de
boog van Shiva op kan tillen en spannen met zijn dochter Sita mag trouwen. Geen enkele prins kan de
boog opheffen. Rama echter neemt de boog op en breekt deze zelfs. Al snel daarna vindt de bruiloft van
Rama en Sita plaats aan het hof van koning Janaka. Koning Dasharatha wordt op de hoogte gesteld van
het huwelijk en Rama en Sita trouwen op de daarvoor bestemde tijd. Met hen trouwen ook de drie
broers van Rama. Lakshmana trouwt met een zusje van Sita en Shatrughna en Bharata trouwen met
twee nichtjes van Sita. Na een groot bruiloftsfeest reizen Dasharatha, zijn vier zonen en hun vier
vrouwen met vele giften van koning Janaka af naar Ayodhya.
De Ayodhyakanda verhaalt vervolgens over gebeurtenissen in Ayodhya. Op een dag stelt koning
Dasharatha voor dat het tijd is geworden om zijn troon af te staan aan Rama. Al de voorbereidingen
voor de troonopvolging worden getroffen maar de troonopvolging wordt verijdeld door Manthara, de
dienstmaagd van Kaikeyi (Bharata’s moeder). Manthara overtuigt Kaikeyi ervan dat Rama als hij koning
wordt, niet goed zal zijn voor haar.
De avond voor de troonopvolging treft koning Dasharatha Kaikeyi huilend en mokkend aan en vraagt
wat er aan de hand is. Daar Kaikeyi nog enkele wensen mocht doen bij de koning, wenst ze vervolgens
dat Bharata koning wordt en dat Rama in ballingschap zal gaan. Rama wordt de volgende ochtend op de
hoogte gesteld van de wens van Kaikeyi. Hoewel het hele volk verlangt dat Rama blijft, gaat hij toch in
ballingschap omdat hij het ziet als zijn plicht.
Rama, zijn broertje Lakshmana, Sita en Sumantra (een dienaar van de koning) verlaten vervolgens
Ayodhya. Op weg door het woud doen ze verschillende kluizenaarsverblijven aan waaronder die van
Bharadvaja en Valmiki. Terwijl Rama, Sita en Lakshmana zich vestigen te Chitrakuta, keert Sumantra
terug naar Ayodhya om te vertellen dat Rama, Sita en Lakshmana vastberaden zijn de tijd van
ballingsschap in het woud te verblijven. Koning Dasharatha sterft bij het horen van dit nieuws van
verdriet. Daarop worden bodes uitgezonden die Bharata en Shatrughna moeten gaan halen. Zij hadden
tot die tijd niets meegekregen van dat wat er in Ayodhya was gebeurd omdat zij op familiebezoek
waren. Als Bharata thuiskomt, vraagt hij zijn moeder wat er is gebeurd. Zij vertelt hem vol trots dat hij
koning zal worden. Bharata weigert echter de troon en besluit Rama achterna te reizen. Tijdens hun
ontmoeting weigert Rama keer op keer het aanbod om koning te worden en stelt hij dat Bharata moet
gaan regeren. Bharata krijgt de sandalen van Rama mee en als hij in Ayodhya is, plaatst hij die op de
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troon. Ook kleedt Bharata zich als een monnik en gaat hij er een ascetische levensstijl op nahouden
omdat hij niet wil dat zijn positie hoger zal zijn dan die van Rama.
Vervolgens gaat het verhaal in de Aranyakanda verder met de gebeurtenissen van Rama in het woud.
Rama, Sita en Lakshmana besluiten Chitrakuta te verlaten en weer rond te gaan reizen. Ze doen in de
bossen verschillende kluizenaarsverblijven aan waaronder die van Atri. Atri’s vrouw Anasuya leert Sita
de plichten van de vrouw. In een ander kluizenaarsverblijf legt Rama uit wat devotie precies is. Als
Rama, Sita en Lakshmana in Pancavati zijn, worden ze benaderd door een mooie vrouw. Deze vrouw is
Shurpanakha, een demones en zus van Ravana die een oogje heeft op Rama. Als het haar niet lukt om
Rama te versieren, verschijnt zij in haar demonische vorm en maakt ze Sita bang. Lakshmana komt
tussen beiden en slaat de oren en de neus van Shurpanakha af. Daarop komt een demonenleger op
Rama af. Rama verslaat al deze demonen. Shurpanakha gaat vervolgens haar beklag doen bij Ravana.
Ondertussen vertelt Rama aan Sita wat er met haar in de toekomst staat te gebeuren. Op aanraden van
Rama gaat Sita vervolgens het vuur in om zo de echte Sita de ontberingen niet mee te laten maken. De
illusionaire vorm van Sita die vervolgens uit het vuur komt, is overigens niet te onderscheiden van haar
echte vorm.
Ravana vraagt na Shurpanakha’s klacht aangehoord te hebben, aan de demon Maricha om Rama te
verslaan. Maricha doet zich voor als een prachtig gouden hert met juwelen. Als Sita het hert ziet, stuurt
ze Rama eropaf. Het hert leidt Rama echter een heel eind weg en als Rama hem eindelijk raakt, neemt
hij zijn normale demonische vorm weer aan en roept nog enkele keren Lakshmana om hulp. Lakshmana
gaat op Sita’s advies Rama helpen. Sita blijft alleen achter en wordt benaderd door Ravana die de vorm
van een kluizenaar aanneemt. Uiteindelijk ontvoert hij haar en neemt haar mee de lucht in. Sita blijft om
hulp roepen en deze hulproep wordt opgevangen door Jatayu, de koning van de gieren. Hij probeert Sita
te bevrijden van Ravana, maar Ravana slaat hem zijn vleugels af. Sita laat ten einde raad nog een
kledingstuk vallen in de hoop dat iemand dit vindt.
Rama en Lakshmana starten een zoektocht naar Sita. Ze komen Jatayu tegen die hen vertelt door wie
Sita is ontvoerd. Rama en Laksmana gaan verder en komen bij het kluizenaarsverblijf van Sabari. Zij
adviseert Rama en Lakshmana naar het Pampa meer te gaan waar ze Sugriva zullen treffen.
De Kishkindhakanda verhaalt over de gebeurtenissen rond Sugriva, Bali en zijn apenleger. Als Rama in
de buurt van Sugriva’s verblijfplaats komt, ontmoet hij een brahmaan. Deze brahmaan is in
werkelijkheid de aap Hanuman die erop uitgestuurd is om te onderzoeken wie Rama en Lakshmana
zijn. Hanuman neemt hen mee naar Sugriva. Deze heeft de hoofddoek gevonden die Sita tijdens haar
ontvoering heeft laten vallen. Sugriva sluit een overeenkomst met Rama. Rama helpt Sugriva zijn broer
Bali te verslaan en Sugriva zal helpen in de zoektocht naar Sita. Rama verslaat vervolgens Bali en maakt
Sugriva koning. Sugriva vergeet echter zijn belofte om Rama te helpen tot Hanuman hem eraan
herinnert. De apen zoeken een maand lang tevergeefs naar Sita en komen vervolgens teleurgesteld bij
de kust. De aasgier Sampati ziet een mooie maaltijd in de uitgeputte apen. Angad (de zoon van Bali)
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vertelt hem dan over de dood van Sampati’s broer Jatayu en diens toewijding aan Rama. Als Sampati dit
hoort wil hij de apen helpen en vertelt hij hen dat ze de oceaan over moeten steken en in Lanka moeten
zijn om Sita te vinden. Hanuman neemt daarop een buitengewoon grote vorm aan, overbrugt de oceaan
en komt op Lanka aan.
In het vijfde boek, de Sundarakanda, is het vooral Hanuman die centraal staat. In Lanka aangekomen
ontmoet Hanuman verschillende figuren, waaronder Vibhishana, de broer van Ravana. Deze Vibhishana
is bijzonder toegewijd aan Rama. Hij vertelt Hanuman dat Sita zich onder een Asokaboom bevindt. Als
Hanuman Sita gevonden heeft, komt Ravana juist Sita opbeuren. Hij probeert haar te dwingen zijn
vrouw te worden. Sita wijst hem echter keer op keer af en dit maakt Ravana zo boos dat hij haar wil
doden. Zijn vrouw Mandodari houdt hem echter tegen. Ravana verlaat dan de tuin. Als Sita daar
troosteloos onder de boom zit, laat Hanuman vanuit de boom de ring van Rama vallen. Hanuman en Sita
raken in gesprek, Rama’s boodschap wordt bij Sita gebracht en Sita laat Hanuman weer een boodschap
terugbrengen aan Rama. Onderweg terug gaat Hanuman zich echter te buiten aan de vruchten in de
bomen van Lanka. Daarom wordt hij opgepakt en bij Ravana gebracht. Ravana laat voor straf zijn staart
in brand steken. Met zijn brandende staart
springt Hanuman door Lanka en verwoest
zo

het

hele

gebied.

Als

Hanuman

teruggekomen is en Rama vertelt heeft waar
Sita is, wordt er een leger op de been
geroepen. Apen, beren en olifanten stellen
zich op aan de kust. Aan het hof van Ravana
proberen zowel Mandodari als Vibhishana
Ravana zover te krijgen dat hij Sita
teruggeeft aan Rama. Ravana wil echter
strijd. Als Vibhishana dat hoort, besluit hij
naar Rama te gaan en hem te informeren
over de plannen van Ravana.
De Lankakanda gaat verder in op de
gebeurtenissen op het eiland Lanka. Rama
en zijn leger hebben een brug gebouwd en
zijn op Lanka aangekomen. Angad gaat als
bode voor Rama naar het hof van Ravana en
probeert hem op andere gedachten te
brengen. Ravana is echter vastbesloten om
ten strijde te trekken tegen Rama. Ravana

Afbeelding 3: Hanuman brengt Rama’s ring aan Sita.
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stuurt vele angstaanjagende demonen op het leger van Rama af. Als deze strijders keer op keer
verslagen worden, trekt hij zelf ten strijde met zijn demonenleger. De legers van Ravana en Rama
treffen elkaar en de strijd barst los. Rama en Ravana komen tegenover elkaar te staan. Rama schiet
telkens de hoofden en armen van Ravana eraf maar deze vernieuwen zich al op het moment dat ze eraf
geschoten worden. Ravana overlijdt op moment dat Rama hem in zijn navel treft. De strijd is gestreden
en Rama maakt Vibhishana koning over Lanka. Niet lang daarna treffen ook Rama en Sita elkaar weer.
Sita ondergaat dan een vuurproef. Door de vuurproef wordt de illusionaire Sita weer verwisseld voor
de echte Sita. Rama en Sita worden vervolgens herenigd. De goden zijn blij en (de scheppergod) Brahma
gaat over tot een lofrede op Rama’s grootheid. Vervolgens laat Rama, Brahma alle gesneuvelde apen en
beren weer tot leven wekken. Als alles op Lanka geregeld is, gaan Rama, Sita, Lakshmana en hun
dienaren op weg naar Ayodhya. Onderweg doen zij vele plaatsen aan waar zij tijdens hun reis geweest
zijn en ook doen ze de kluizenaarsverblijven van vele wijzen aan. In de buurt van Ayodhya gekomen,
stuurt Rama Hanuman vooruit om te informeren naar Bharata en hem op de hoogte te stellen van hun
komst en hun welzijn.
In het laatste boek, de Uttarakanda, wordt Rama, als de tijd van veertien jaar ballingschap verstreken is,
aangesteld als koning. Samen met Sita krijgt hij twee kinderen. De vreugde en welvaart onder de
mensen in Ayodhya is groot tijdens de periode dat Rama op de troon zit.
Als Shiva dit verhaal aan Parvati verteld heeft, vertelt hij haar vervolgens nog één verhaal over Garuda,
de koning van de vogels en Kakabhushundi, een kraai die bijzonder toegewijd is aan Rama. Garuda is
bevangen door illusie (Maya) en twijfelt aan de macht van Rama. Dan zoekt hij Kakabhushundi op. Deze
kraai heeft bijzondere kennis van Rama opgedaan in verschillende levens. Zo is hij als vogel eens in de
buik van Rama geweest en zag daar vele universa. Garuda stelt Kakabhushundi veel vragen en keer op
keer verhaalt Kakabhushundi over de deugden van Rama. Als deze dialoog beëindigd is, sluit Tulsi-das
de Ram-charit-manas af door nog eenmaal te wijzen op het belang van het verhaal van Rama voor dit
tijdperk.
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4.4

Ahalya, Sita en Mandodari als rolmodellen in de Ram-charit-manas

In de komende paragrafen wil ik behandelen hoe Ahalya, Sita en Mandodari in de Ram-charit-manas
worden voorgesteld. Dit doe ik telkens door letterlijk een aantal teksten uit de Ram-charit-manas weer
te geven in de ‘directe beschrijving’ van het personage. Door deze directe beschrijving wil ik helder
krijgen op welke wijze Ahalya, Sita en Mandodari voorgesteld worden in de Ram-charit-manas. Hiermee
hoop ik de eerste deelvraag te kunnen beantwoorden (1a).
Daarnaast kijk ik ook verder dan de directe beschrijving alleen en beschrijf in ‘de indirecte voorstelling’
van het personage hoe bepaalde kenmerken en eigenschappen verklaard kunnen worden vanuit andere
bronnen (zoals de Ramayana van Valmiki en de Adhyatma Ramayana) en vanuit overige
(wetenschappelijke) literatuur. Door middel van deze indirecte voorstelling van het personage hoop ik
helder te krijgen welke (voorbeeldige) kenmerken van het personage in het bredere veld van de
literatuur naar voren gebracht worden. In deze bespreking beantwoord ik mijn tweede deelvraag (1b).

4.4.1 Ahalya in de Ram-charit-manas
Ahalya, het eerste personage dat we hier behandelen, is in de Ram-charit-manas een ‘flat character’. Er
zijn slechts enkele tekstgedeelten over haar in de Ram-charit-manas te vinden, waaronder maar één
langer tekstgedeelte. De andere gedeelten zijn korte verwijzingen en worden vooral in een context
genoemd waarin Rama’s grootheid geroemd wordt. Toch willen we Ahalya hier proberen neer te zetten
als een rolmodel. De belangrijkste reden om haar op te nemen in dit onderzoek is dat zij tot de pañca
kanya193 behoort. De pañca kanya’s (wat staat voor ‘vijf maagden’194) worden door orthodoxe hindoes
dagelijks geroemd.195 Waarom Ahalya tot de vijf kanya’s wordt gerekend en waarin zij tot voorbeeld
kan dienen, zal ik behandelen in de ‘indirecte voorstelling van Ahalya’.

4.4.1.1

Directe beschrijving van Ahalya

De eerste keer dat we in de Ram-charit-manas lezen over Ahalya is in een (eerdergenoemde) tekst
waarin Tulsi-das uitlegt dat de naam van Rama alles overstijgt:
“Rama himself redeemed one ascetic’s wife (Ahalya), but the Name has converted the sinful hearts of
millions of sinners.”196
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196 Tulasīdās, Tulasidasa’s Shriramacharitamanasa, 18.
193

51

Vervolgens legt Tulsi-das uit wie Ahalya is op moment dat Rama op de plaats komt waar het verhaal
rond Ahalya zich afspeelt. Ahalya ligt op het moment dat Rama haar kluizenaarsverblijf aandoet, daar
als een steen vanwege een vervloeking:
“At the very touch of his holy feet, which drive away sorrow, verily emerged Ahalya, a true embodiment of
austerity.” 197
Als Rama vervolgens aan het hof van koning Janaka komt en daar met diens dochter Sita gaat trouwen,
worden voor het huwelijksritueel Rama’s voeten gewassen. De auteur gaat dan in op de voeten van
Rama en diens relatie met Ahalya (hier ‘sage Gautama’s sinful wife’ genoemd):
“The lotus feet that ever sparkle bright in the lake of Shiva’s bosom, by thinking of which even for once the
mind gets purified and all the impurities of the Kaliyuga are driven away, - by whose touch the sage
Gautama’s sinful wife attained salvation … ”198
Wat Tulsi-das ons in ieder geval wil laten weten over Ahalya is dat zij de vrouw van de asceet Gautama
is, dat ze de belichaming vormt van ascetische praktijken maar ook dat ze gezondigd heeft en dat het
Rama is die haar verlost.
We willen nu bezien hoe Ahalya’s kenmerken in het verhaal concreet ingevuld worden.

4.4.1.2

Indirecte voorstelling van Ahalya

“On the way they saw a hermitage without bird or beast or any other living creature. Noticing a rock lying
there, the Lord asked the sage about it, and the latter told him the whole story in detail. “Gautama’s
consort,” he said, “was turned into a stone by a curse, and is patiently longing for the dust of your lotus feet.
Have mercy on her, O hero of Raghu’s race!””199
Op het moment dat Rama onderweg het kluizenaarsverblijf van Ahalya aandoet, geeft de wijze die met
Rama en Lakshmana meereist, uitleg over Ahalya en wat er met haar gebeurd is. Tulsi-das laat dit
verhaal buiten beschouwing, omdat hij het als bekend veronderstelt.200 Voor ons is het interessant om
te bezien om welke zonde het ging, welke vervloeking over Ahalya werd uitgesproken en wat zo
kenmerkend is aan haar. Omdat Tulsi-das in de Ram-charit-manas zelf niet op details ingaat, zullen we
voor deze informatie andere verhalen en secundaire literatuur moeten raadplegen. Dat willen we in dit
gedeelte dan ook doen.
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Het verhaal over Ahalya kent vele variaties maar bevat in de meeste gevallen de volgende thema’s: de
god Indra verlangt ernaar seksueel contact te hebben met de mens Ahalya. Daarom neemt hij de
gedaante van de specifieke partner van Ahalya aan (namelijk Gautama) en pleegt vervolgens overspel
met haar.
Dit verhaal kent vele varianten.201 Voor het eerst lezen we over Indra en Ahalya in de Veda’s. Het gaat
daar echter niet om een verhaal maar om een korte Vedische formule.202 Daarnaast komt het verhaal
naar voren in vele Purana’s. We zullen hier voor achtergrondinformatie vooral ingaan op de
geschiedenis van Ahalya zoals deze in de Ramayana van Valmiki staat weergegeven. Dit werk is een
bron van de Ram-charit-manas en is daarnaast het eerste werk dat expliciet het verhaal van Indra en
Ahalya naar voren brengt.203
De Ramayana van Valmiki bevat twee tekstgedeelten over Ahalya, haar man Gautama en de god Indra.
Het eerste tekstgedeelte vinden we in boek zeven (en dit tekstgedeelte bevat verhaalstof die
vermoedelijk ouder is dan de verhaalstof uit het tweede tekstgedeelte dat in boek één staat204). Het
verhaalt over de schepping van Ahalya, haar bijzondere schoonheid, hoe zij aan Gautama gegeven
wordt en over de boze god Indra die haar van begin af aan al begeerde.205 Het tweede tekstgedeelte is
het gedeelte waarbij Rama het kluizenaarsverblijf van Ahalya aandoet, zoals we dat ook in de Ramcharit-manas vinden. In de Ramayana wordt in tegenstelling tot de Ram-charit-manas wel
achtergrondinformatie verschaft over welke zonde Ahalya beging en hoe ze gestraft werd. Dit tweede
tekstgedeelte willen we hier aan de orde stellen.
In de Ramayana van Valmiki wordt beschreven dat Rama, Lakshmana en de wijze Vishvamitra het
kluizenaarsverblijf aandoen waar de vervloekte Ahalya verblijft. Als Rama naar de details van het
kluizenaarsverblijf vraagt, steekt Vishvamitra van wal en vertelt het verhaal over Ahalya:
De ashram (zoals Vishvamitra het kluizenaarsverblijf hier noemt) behoorde eens tot de grote wijze
Gautama. Hij leefde daar vele jaren in ascese. Op een dag, als Gautama weg is, doet de god Indra de
ashram aan in de verschijningsvorm van Gautama. Hij zoekt Ahalya op en maakt haar kenbaar dat hij de
liefde met haar wil bedrijven. Ahalya geeft aan haar lusten toe en bevredigt Indra’s behoeften. Aan het
einde van het liefdesspel stuurt ze Indra snel weg. Bij de ingang van de hut komt Indra echter Gautama
tegen. Gautama heeft al snel door wat er is gebeurd tussen zijn vrouw en de god Indra en spreekt een
vervloeking uit over Indra die vervolgens zijn testikels verliest. Nadat Gautama een vervloeking over
Indra heeft uitgesproken straft hij echter ook zijn vrouw op de volgende wijze:
W. Doniger, Splitting the Difference: Gender and Myth in Ancient Greece and India (Chicago/London: University
of Chicago Press, 1999), 88.
202 Doniger, Splitting the Difference, 89.
203 R. Söhnen-Thieme, “The Ahalyā Story through the Ages,” in Myth and mythmaking: Continuous Evolution in
Indian Tradition, red. J. Leslie (Richmond: Curzon, 1996), 39.
204 Söhnen-Thieme, “The Ahalyā Story through the Ages,” 45, 50.
205 Söhnen-Thieme, “The Ahalyā Story through the Ages,” 50.
201

53

“ … ‘You shall live here for many thousands of years. 29. “ ‘You shall dwell in this ashram with nothing to
eat, air your only food, suffering, lying on ashes, and invisible to all creatures. 3 . “ ‘Only when R ma, the
invincible son of Da aratha, comes to this dreadful forest, will you be purified. 31. “ ‘Only through
extending hospitality to him, you wicked woman, will you take on your proper body in my presence, free
from lust and folly and filled with joy.’”206

Als Vishvamitra het hele verhaal aan Rama verteld
heeft, stelt hij dat het tijd wordt dat Rama het
kluizenaarsverblijf betreedt. Op het moment dat
Rama het kluizenaarsverblijf binnentreedt, kan hij
de onzichtbare Ahalya zien door de kracht van haar
ascese. Als Lakshmana en Rama haar vervolgens
aanraken, wordt ze zichtbaar. Ahalya, die zich de
woorden van Gautama herinnert, heet hen welkom
en bewijst hen vervolgens grote gastvrijheid.207
Interessant is nu om te bezien waarin Ahalya al dan
niet voorbeeldig is. Een vraag die daarbij van belang
is, is of zij bewust overspel pleegt of wordt
verkracht.
Zowel in de Brahmavaivarta Purana als in de
Brahma Purana208 wordt gesteld dat Ahalya door
Indra bedrogen werd. In het gedeelte dat we uit de
Afbeelding 4: Rama verlost Ahalya.

Ramayana van Valmiki hebben besproken, lezen we

echter dat Ahalya Indra wel herkent en toestemt in zijn wensen.209 Pradip Bhattacharya stelt dat deze
keuze Ahalya tot een kanya maakt. Het woord ‘kanya’ dat vaak vertaald wordt met ‘maagd’210, duidt hier
niet op lichamelijke reinheid. Kanya vormt een contrast met de volgzame, getrouwde vrouw in die zin
dat een kanya mentaal onafhankelijk durft te zijn. Ze is niet zoals een getrouwde vrouw afhankelijk van

Vālmīki, The R m yana of V lmīki (vol. I: B lak nda), 216.
Vālmīki, The R m yana of V lmīki (vol. I: B lak nda), 218.
208 De Brahmavaivarta Purana en de Brahma Purana behoren beiden tot de achttien ‘grote Purana’s’. In beide
Purana’s is Krishna-bhakti een belangrijk onderwerp. Zie verder Johnson, A Dictionary of Hinduism, s.v. ‘Brahmā
Purāna’, ‘Brahmavaivarta Purāna’, 66, 67.
209 Söhnen-Thieme, “The Ahalyā Story through the Ages,” 40, 41.
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wat anderen denken en laat zich daardoor niet leiden in haar handelen.211 Ahalya kan in die zin als een
voorbeeld dienen. Bhattacharya stelt dan ook over Ahalya:
“She had been true to her independent nature, fulfilling her womanhood in a manner that she found
appropriate at that moment, though unable to assert herself finally.”212
Na het overspel, wordt zowel Indra als Ahalya gestraft. Als Ahalya het overspel onbewust heeft
gepleegd, wordt ze toch medeverantwoordelijk gesteld aan het overspel en gestraft omdat ze van
nature verleidelijk is. 213 In het verhaalfragment dat uit de Ramayana van Valmiki afkomstig is, pleegde
Ahalya bewust overspel en wordt ze voor straf onzichtbaar. Opvallend is dat in de Ram-charit-manas
haar onzichtbaarheid veranderd wordt in de straf dat ze een rots wordt en door niemand herkend zal
worden. Deze straf heeft Tulsi-das vermoedelijk ontleend aan de Adhyatma Ramayana.214
Belangrijker is echter hoe Ahalya zich onder die straf gedroeg. In de directe voorstelling hebben we al
gezien dat ze de belichaming van strenge praktijken werd genoemd. In de Adhyatma Ramayana wordt
Ahalya meerdere malen geprezen om haar verwachting van Rama en de boetedoening waarin zij
ondertussen volhardt.215 In veel secundaire literatuur wordt ze dan ook voorgesteld als iemand die zich
voorbeeldig gedroeg onder haar straf. In het boek Hindu Women: Normative Models, wordt dit ‘kenmerk’
van Ahalya dan ook als volgt benadrukt:
“During the long period of waiting, Ahalya atoned for her sin through penance and became pure in the
process.”216
In de Ram-charit-manas wordt echter meer de nadruk gelegd op het feit dat Ahalya zichzelf niet kan
verlossen maar dat het Rama is die haar bevrijdt. Het is interessant om te bezien hoe Ahalya wordt
voorgesteld in de Ram-charit-manas op moment dat ze bevrijd is. Dit geeft ons op indirecte wijze een
beeld van haar:
“Beholding the lord of Raghus, joy of the faithful, she stood before him with folded hands. Overwhelmed
with love and all unstrung, she was unable to utter a word. The most blessed Ahalya clung to his feet and
tears streamed from both her eyes. Recovering herself, she recognized the Lord and by the grace of
Raghunatha attained devotion to his feet. In a speech framed in the purest of words she began to hymn his
praise: “Glory to the lord of Raghus, whom only spiritual knowledge may reveal! I am an impure woman,
while the Lord is able to sanctify the world of sin and is the delight of the faithful! O lotus-eyed foe of
Bhattacharya, “Pancha Kanya-Part I,” 26.
Bhattacharya, “Pancha Kanya-Part I,” 8.
213 Doniger, Splitting the Difference, 89.
214 S. Tapasyananda (vertaler), Adhyatma Ramayana: The Spiritual Version of the Rama Saga (Mylapore, Madras:
Sri Ramakrishna Math Printing Press, 1985), 27.
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Ravana, you rid your devotees of the terror of rebirth, therefore, I have come to you for refuge! Pray save
me, save me! Well was it that the sage pronounced a curse on me, and I count it as a great favour, for I
have feasted my eyes on Hari, deliverer from the bondage of worldly existence, a vision Shankara regards
as the only blessing worth the name. Lord, I am very innocent of heart; I have only one request to make. I
seek no other boon from you, my master; may my soul like a bee sip the honey of devotion to the dust of
your lotus feet! The merciful Lord Hari places on my head the same lotus feet from which sprang the most
holy Ganga (the heavenly river), which is borne by Shiva on his head, the feet which are adored by
Brahma!” ”217
Ahalya legt hier aan Rama uit dat ze een onreine vrouw is en dat haar straf haar tot blijdschap stemt
omdat zij daarom de mogelijkheid heeft om Hari (Rama) te zien. Verder zien we in dit gedeelte ook uit
haar houding naar voren komen (het buigen voor Rama) dat ze zeer toegewijd is aan Rama.
Naast dit fragment over Ahalya in de Ram-charit-manas, wordt haar naam nog door verschillende
verhaalfiguren in de mond genomen. Vaak uiten deze verhaalfiguren (zoals de vrouwen aan het hof van
koning Janaka en Vibhishana218) een lofrede op Rama, die Ahalya verloste. In deze stukken gaat het
echter over de grootheid van Rama en krijgen we niet meer inzicht in wie Ahalya is. Daarom willen we
nu overgaan tot het schetsen van Ahalya als rolmodel.

4.4.1.3

Ahalya als rolmodel in de Ram-charit-manas

Volgens W. Doniger is Ahalya voor hindoes het paradigma van schoonheid en overspel.219 Zoals we bij
de uitleg over rolmodellen en Bandura’s observational learning theory hebben behandeld, kan het zien
van straf op een bepaalde zonde ook functioneren als model, alleen dan met de bedoeling dit specifieke
gedrag juist niet over te nemen. Ahalya wordt zo ook onder hindoes in Sri Lanka tijdens
huwelijksceremonies naar voren gebracht als een zwarte steen die de bruid moet aanraken met haar
voet, daarmee belovend dat ze nooit zo zal zijn als Ahalya.220Ahalya is echter niet alleen een negatief
voorbeeld. Zij behoort tot de pañca kanya’s en kan als een rolmodel dienen voor ‘de onafhankelijke
vrouw’ die zich niet door haar man aan banden laat leggen maar recht doet aan haar onafhankelijke
natuur. Ook de manier waarop zij zich onder haar straf gedraagt en de vreugde die ze schept in haar
boetedoening, kan ons tot voorbeeld dienen. Ahalya’s ascetische praktijken worden ook door Tulsi-das
geroemd en zij is daarin voorbeeldig, maar in de Ram-charit-manas zelf speelt ‘redding door Rama’ toch

Tulasīdās, Tulasidasa’s Shriramacharitamanasa, 121, 122.
Tulasīdās, Tulasidasa’s Shriramacharitamanasa, 127, 128.
Enkele andere tekstgedeelten uit de Ram-charit-manas waarin Ahalya genoemd wordt, zijn te vinden op de
volgende pagina’s: Tulasīdās, Tulasidasa’s Shriramacharitamanasa, 150, 204, 260, 472.
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wel een grotere rol. 221 Het belang van Rama en de eer die aan hem toe moet komen, zien we tevens naar
voren komen in de manier waarop Tulsi-das Ahalya’s spreken en handelen in haar ontmoeting met
Rama aan ons voorstelt. De manier waarop ze Rama als een echte bhakta eerbewijst kan ons tot
voorbeeld dienen. Zoals we eerder zagen is bhakti echter een thema dat veelvuldig naar voren komt in
de Ram-charit-manas. Hoewel Ahalya daarin voorbeeldig is, onderscheidt ze zich daarmee nauwelijks
van vele andere verhaalfiguren. Haar status als kanya is wél onderscheidend en de onafhankelijkheid
die naar voren komt, kunnen we ‘voorbeeldig’ noemen. Overigens moet worden opgemerkt dat de
uitleg die Bhattacharya verbindt aan Ahalya als pañca kanya, sterk beïnvloed is door de geest van de
moderne tijd. De vraag is dan ook hoe breed haar uitleg nu werkelijk gedragen wordt. We zullen hier
later op terugkomen in de bespreking van de
resultaten van mijn praktijkonderzoek. Toch
blijkt uit het bovenstaande wel dat Ahalya een
personage is dat mensen uitdaagt over haar te
schrijven. Dat Ahalya nog steeds mensen
inspireert en dat haar verhaal ook telkens van
een andere kant wordt belicht, blijkt ten slotte
ook uit het hiernaast weergegeven gedicht
over

haar

dat

geschreven

is

door

Rabindranath Tagore.222
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4.4.2 Sita in de Ram-charit-manas
Sita, het tweede rolmodel dat we hier behandelen, is in de Ram-charit-manas een ‘round character’.
Samen met Rama speelt ze de hoofdrol in het verhaal.223 Er is daarom ook een grote hoeveelheid
tekstgedeelten over haar te vinden in de Ram-charit-manas. We stellen hier een selectie van deze
tekstgedeelten aan de orde, die relevant is voor dit onderzoek. Voor we echter overgaan tot de directe
omschrijving van Sita is het van belang om nog iets te zeggen over de status van Rama en Sita in de
Ram-charit-manas.
Zoals we eerder hebben behandeld, heeft de status van Rama, en daarmee ook de status van Sita,
verschillende veranderingen doorgemaakt in de verschillende geschriften. Zijn Rama en Sita in de
Ramayana van Valmiki vooral bijzondere helden224, binnen de verschillende bhakti-bewegingen
worden ze al snel gezien als manifestaties van de god Vishnu en de godin Shri-Lakshmi. 225 Deze
vergoddelijking van Rama en Sita zien we onder andere naar voren komen in de Adhyatma Ramayana.
Daar wordt Rama verheven tot de hoogste god (Brahman nirguna) met Sita als zijn kracht.226 Tulsi-das
wil dit idee van Rama als Brahman nirguna in zijn Ram-charit-manas echter overstijgen. Bij hem gaat
het meer en meer om Brahman saguna, de god met eigenschappen die voor hem belichaamd wordt
door de mythologische figuur Rama.227 F.L. Bakker stelt over deze verschillende beelden van Rama in de
Ram-charit-manas:
“ … it may be said that the Ramcaritmanas portrays Rama as a real human being who evokes bhakti in
the many beings around him. But at the same time he is God in any conceivable form, transcending even
Vishnu himself.” 228
Sita heeft net als Rama in de Ram-charit-manas een vergoddelijkte status, 229 maar ook zij wordt
daarnaast op een heel menselijke wijze voorgesteld. Vooral deze menselijke kant van Sita maakt haar
voor ons onderzoek van belang. We willen zowel haar goddelijke als haar menselijke kant aan de orde
stellen en Sita na de directe beschrijving en indirecte voorstelling, als rolmodel beschrijven.
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4.4.2.1

Directe beschrijving van Sita

Al op de eerste pagina van zijn werk noemt Tulsi-das Sita:
“I bow before Sita, the beloved of Rama, the cause of creation, preservation and dissolution, the destroyer
of sorrow and the source of all blessings.” 230
Vervolgens legt Tulsi-das aan de lezer uit wie Sita is (in relatie tot Rama):
“On his left there shone his Primal Energy, Sita, who is ever devoted to him, and who is a storehouse of
beauty and mother of the world.”231
Daarnaast geeft Tulsi-das tijdens het verhaal regelmatig achtergrondinformatie. Zo beschrijft hij de
relatie tussen Sita en Rama, op moment dat ze elkaar voor het eerst gaan ontmoeten. Een vriendin van
Sita haalt Sita over om naar Rama en Lakshmana te gaan kijken in de tuin:
“The words of this damsel highly pleased Sita and her eyes were restless to see them. With that dear
companion to lead the way, she followed; none guessed that hers was an old love (for Rama was an
incarnation of Vishnu and Sita of Lakshmi).”232
In het laatste boek van de Ram-charit-manas, op het moment dat Rama en Sita weer heersen over
Ayodhya, laat Tulsi-das ons weten hoe Sita zich aan het hof gedraagt:
“A mine of beauty, virtuous and modest, Sita was ever submissive to her lord. She knew the majesty of the
Lord of grace and adored his lotus feet with a devoted heart. Although there were many manservants and
handmaidens in the palace, all well-skilled in the art of service, she did all household work with her own
hands and carried out Rama’s behests. Sita herself skilfully sic] performed what would afford delight to
the gracious Lord, conversant as she was with the art of service. Devoid of pride and conceit, she waited
upon Kausalya and all the other queens within the palace. Ever blameless, O Uma, is Rama, (Sita), Mother
of the world, the object of the adoration of Brahma and all the divinities. She whose gracious glance is
coveted by the gods, but who looked not towards them, was devoted to Rama’s lotus feet, forgetting her
own natural majesty.”233
Tulsi-das geeft ons tamelijk veel informatie over de manier waarop hij Sita ziet. In zijn directe
beschrijving gaat hij vooral in op de goddelijkheid van Sita. Hij stelt dat ze gezien kan worden als de
incarnatie van de godin Lakshmi, de partner van de god Vishnu (hier geïncarneerd als Rama). Tevens
verheft Tulsi-das Sita tot ‘mother of the world’ en ‘primal energy’. Deze tendens, om Sita te verheffen tot
Tulasīdās, Tulasidasa’s Shriramacharitamanasa, 1.
Tulasīdās, Tulasidasa’s Shriramacharitamanasa, 87.
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actieve scheppende kracht van de hoogste god (Rama), zagen we ook al in de Adhyatma Ramayana naar
voren komen.234 Tulsi-das noemt naast deze goddelijke eigenschappen echter ook wat meer menselijke
kenmerken van Sita. Sita is volgens hem bijzonder mooi, toegewijd aan Rama en zeer dienstbaar. Deze
en andere kenmerken worden nog meer verduidelijkt in het verhaal. Daar wordt Sita vooral op
menselijke wijze voorgesteld. De twee verhaalfragmenten die we hier aan de orde stellen, zullen haar
kenmerkende eigenschappen verder verduidelijken.235

4.4.2.2

Indirecte voorstelling van Sita

Het eerste tekstgedeelte dat we hier aan de orde stellen, gaat over de beslissing van Sita om met Rama
mee te gaan in ballingschap. Als Rama voorbereidingen aan het treffen is voor zijn tocht, komt zijn
moeder Kausalya hem adviseren over Sita. Ze vertelt hem dat Sita de ontberingen van het bos niet kan
verdragen en dat Sita thuis moet blijven om er voor haar te zijn. Als Rama dit advies van zijn moeder
aangehoord heeft, gaat hij naar Sita en zegt haar het volgende:
“ ‘Listen to my advice, O princess, nor form any different fancies in your mind. If you wish well of me as well
as of yourself, please pay heed to what I say and stay at home. You will thus be obeying my order and
rendering service to your mother-in-law; by remaining at home, O good-lady, you will be benefited in every
way. For a woman there is no other duty more sacred than this-to do reverent service to the feet of her
husband’s parents. … Listen, my fair and sensible lady! I shall soon return after redeeming my father’s
promise. The days will quickly steal away; pay heed, beauteous lady, to my advice. If, on the other hand,
you persist in your obstinacy, wife, because you love me so, you will come to grief in the end. The forest is
exceedingly troublesome and dreadful, with awful heat and cold and rain and wind. … ”236
Als Rama aan Sita verteld heeft wat de ontberingen in het woud zijn, reageert Sita op Rama’s verzoek
om thuis te blijven met de volgende woorden:
“ … I have pondered within myself and realized that there is no sorrow in the world so great as separation
from a husband. O lord of my life, abode of compassion, handsome, bounteous and wise, you who are to the
house of Raghu as the moon to the lily, heaven without you would be as obnoxious as hell. Father and
mother, sisters and dear brothers, beloved kinsmen and the circle of friends, father-in-law and mother-inlaw, the guru and relatives, helpers and even sons, however good-looking, well-behaved and congenial, nay, whatever ties of affection and kinship there exist, O my husband, to a woman without her husband
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they are far more tormenting than the scorching sun. … Without you, O lord of my soul, there is nothing
in the world that would bring me joy.” 237
Allereerst zien we in dit gedeelte Kausalya naar voren komen die Rama wijst op de plichten die zijn
vrouw tegenover haar heeft. Rama communiceert dit vervolgens naar Sita en stelt dat het haar meest
heilige plicht is om haar schoonouders te dienen. Aan wie een goede vrouw plichten verschuldigd is,
wordt als volgt samengevat door S. Jayal:
“The life of a true pativrat was to be of unremitting service of a constant round of duties towards parentsin-law, husband, house-hold, servants, guest, together with other religious and economic obligations.”238
We zien dat Sita hier een keuze moet maken tussen de plicht van een pativrata om haar man dienstbaar
te zijn en de dienstbaarheid aan haar schoonouders. Een dergelijk probleem is overigens afwezig in de
Ramayana van Valmiki waarin slechts de ontberingen van het bos naar voren worden gebracht om Sita
af te schrikken. In de Adhyatma Ramayana komt dienstbaarheid aan de schoonouders wel naar voren
maar wordt het Sita niet als plicht voorgesteld.239 In de Ram-charit-manas wordt echter duidelijk
gesteld wat de plichten van de vrouw zijn. Ze heeft zowel de plichten aan haar man alsook die aan haar
schoonouders.240 Opvallend is dat zowel Rama als Kausalya haar wijzen op haar verantwoordelijkheid
wat betreft de dienstbaarheid aan haar schoonouders en haar niet wijzen op haar plicht aan Rama. Sita
laat zich door hen echter niet tot andere gedachten brengen en maakt hier haar eigen afweging. Daarbij
spreekt ze zowel haar man als haar schoonmoeder tegen.241 Toch is ook de zelfstandige keuze die ze
maakt, bepaald door haar plicht. In Playing for real: Hindu Role Models, Religion and Gender wordt dit als
volgt beschreven:
“Sita, as lawfully wedded wife has to deal with a plethora of household duties and rules of decorum that
govern the relations of the young bride with her in-laws in the Indian joint family system. Her decision to
follow her beloved husband to the forest seems at first in conflict with such family duties. Sita’s solution
ends up being one of partial compromise: she manages to get her way, but within the boundaries of
conventional morality.”242
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Sita weet dat ze naast haar plichten aan haar
schoonfamilie ook plichten aan haar man heeft.
Toch brengt Sita haar argument om Rama te
volgen

niet

naar

voren

middels

deze

tegengestelde plicht. Ze laat haar keuze bepalen
door het gevoel van ellende dat ze verwacht te
ervaren als Rama haar alleen laat en niet zozeer
door haar plichtsgevoel.243 Hierin zien we haar
liefde en devotie voor Rama naar voren komen
(ook in minder comfortabele omstandigheden).
Het tweede fragment waarin we iets van Sita’s
kenmerkende eigenschappen naar voren zien
komen, is op het moment dat Rama haar het vuur
in laat gaan voor ze ontvoerd wordt door Ravana.
Als Rama Sita geïnformeerd heeft over wat er
staat te gebeuren en haar adviseert het vuur in te
gaan, gebeurt er in de Ram-charit-manas het
Afbeelding 5: Rama, Sita en Lakshmana in ballingschap.

volgende:

“No sooner had Rama finished speaking than she impressed the image of the Lord’s feet on her heart and
entered into the fire, leaving only her image there, of exactly the same appearance and the same amiable
and modest disposition.” 244
Verderop in de Ram-charit-manas, na de strijd van Rama met Ravana, moet Sita wederom een
vuurproef ondergaan van Rama. De transformatie van de echte Sita in een illusionaire Sita zien we ook
naar voren komen in de Adhyatma Ramayana.245 In de Ramayana van Valmiki is echter sprake van maar
één vuurproef waarbij de echte Sita na haar verblijf met Rama haar kuisheid moet bewijzen. Volgens
J.M. Macfie heeft Tulsi-das een tweede vuurproef (die hier dan gaat dienen ter transformatie in plaats
van bewijs van kuisheid) in het verhaal opgenomen omdat hij Sita in zijn verhaal vergoddelijkt en het
niet gepast is haar met een dergelijke status een speelbal van een demonkoning te laten zijn. 246 Ook zou
J. Suthren Hirst en L. Thomas schrijven over Sita’s beslissing het volgende: “Both Radha and Sita make
independent decisions, but Sita is silent and deferential throughout letting only her misery speak for her desire to
accompany Rama … ” In: Suthren Hirst en Thomas, “Introduction: Playing for Real,” 12.
Dat Sita haar beslissing niet door haar plichtsgevoel laat bepalen, wordt als volgt beschreven door D.R. Kinsley: “It
is not here sense of duty but her love for and devotion to Rama which give Sita’s plea its force and passion in the
Ramcharimanas.” In: Kinsley, Hindu goddesses, 80.
244 Tulasīdās, Tulasidasa’s Shriramacharitamanasa, 406.
245 Doniger, Splitting the Difference, 12.
246 Macfie, The Ramayan of Tulsidas, 185.
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het ongepast zijn dat de almachtige god toestaat dat zijn partner wordt ontvoerd.247 De vuurproef in de
Ram-charit-manas verliest daarmee de functie als bewijs van kuisheid maar dient in hoofdzaak ter
transformatie van de illusionaire Sita.248
Sita’s voorbeeldigheid ligt er volgens H.R.M. Pauwels (die onderzoek deed naar deze en andere
fragmenten in tv-series en films) in dit gedeelte niet in dat zij haar persoon verdubbelt, want dat is voor
een normaal mens niet mogelijk. Zij schrijft over Sita’s voorbeeldigheid in dit verhaalfragment het
volgende:
“The message, however, lies in Sīt ’s obedience, her immediate and unquestioning acceptance of whatever
her husband decides as appropriate for preserving her chastity.”249
In deze passage is Sita een voorbeeld van ultieme gehoorzaamheid aan haar man. Ze doet wat hij zegt,
zonder hem tegen te spreken.

4.4.2.3

Sita als rolmodel in de Ram-charit-manas

Over Sita’s kenmerken valt veel te zeggen. We zullen ons hier beperken tot die kenmerken die haar tot
rolmodel (kunnen) maken.
Allereerst is Sita’s relatie tot haar man voorbeeldig te noemen. Sita is dienstbaar en toegewijd aan haar
man en wordt daarom geroemd als pativrata.250 Haar toewijding blijkt uit het gehele verhaal waarin ze
steeds probeert het beste voor haar man te kiezen. Ook haar keuze om mee te gaan in ballingschap, die
soms voorgesteld wordt als een ‘onafhankelijke keuze’251, kan geplaatst worden binnen het kader van
de volgzame en toegewijde vrouw. Een algemeen beeld van haar, kan als volgt beschreven worden:
“Sīt has traditionally been regarded as the perfect woman-the epitome of the ideal high caste Hindu wifeone who is chaste and modest, faithful and devoted to her husband, and rigorous in the protection of her
own virtue as de ined by strīdharmic norms.”252

H.R.M. Pauwels, The Goddess as Role Model: Sīt and R dh in Scripture and on Screen (New York: Oxford
University Press, 2008), 385.
248 Opgemerkt moet nog worden dat de illusionaire Sita in de Ram-charit-manas echt genoeg overkomt om
sympathie op te wekken. Haar lijden in Lanka wordt door Tulsi-das bijzonder menselijk weegegeven. Dit wordt
onder andere door W. Doniger beschreven in: Doniger, Splitting the Difference, 14.
249 Pauwels, The Goddess as Role Model, 387.
250 Narayanan, “Hindu Perceptions of Auspiciousness and Sexuality,” 70.
251 Dit wordt onder andere door Pauwels naar voren gebracht: “Another powerful moment in the Sita myth, which
has been relatively neglected, is her resolve to follow her husband in the hardship of his exile. … In that it portrays a
woman’s moral quandary and independent decision-making, it may well bear a more direct relevance to ordinary
women’s lives than the rather exceptional ‘proof of purity’ situation.” In: Pauwels, “Is Love Still Stronger than
Dharma?”120.
252 Johnson, A Dictionary of Hinduism, s.v. ‘Sītā’, 299, 300.
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Deze gedrevenheid om haar eigen deugdelijkheid te beschermen, zagen we naar voren komen in het
tweede verhaalfragment waarin ze het advies van haar man volgt en het vuur betreedt. Ook is zij in dit
gedeelte voorbeeldig in het vertrouwen en niet betwijfelen (of tegenspreken) van de ideeën van haar
man.
Sita’s houding van dienstbaarheid en toewijding blijft echter niet beperkt tot haar man. In de directe
beschrijving kwam naar voren dat zij ook dienstbaar is aan haar schoonmoeder en niet wil dat er
dienstmaagden zijn die haar het werk uit handen nemen.253
Hoewel Sita gezien kan worden als het prototype van volgzaamheid en huwelijkstrouw254, moet nog
opgemerkt worden dat in devotionele literatuur de liefde van een godin tevens een metafoor is voor de
liefde van een gelovige voor god.255 Volgens K.K. Young is het zelfs zo dat in de smriti-geschriften de
man voor de vrouw een god is. Zij stelt dan ook dat het woord ‘pati’, vertaald kan worden als ‘god’,
‘echtgenoot’ of ‘echtgenoot-god’. Het woord ‘vrata’ dat vaak toegevoegd wordt aan ‘pati’ staat voor
‘verplichting’. Dat betekent dat een vrouw omwille van de verplichtingen aan haar man, zichzelf
opoffert. Sita is volgens Young een uitgesproken voorbeeld van een pativrata.256 Sita, die in de Ramcharit-manas Rama als een ware pativrata dient257, dient hier ook werkelijk ‘god’. 258 Ook in die zin kan
zij als een voorbeeld dienen. Omdat dit echter voor haast alle verhaalfiguren geldt, onderscheidt Sita
zich nauwelijks van anderen. Toewijding aan Rama is een kenmerk dat in de Ram-charit-manas niet
alleen aan vrienden van Rama toegeschreven wordt maar zelfs aan de (vijandige) demonen. Één van
deze figuren, die behoort tot de laatste categorie, willen we nu aan de orde stellen.

Dat Sita’s dienstbaarheid en trouw zich niet enkel beperken tot de relatie met haar man wordt beschreven door
P. Mukherjee: “Devoted, loyal and a faithful wife under all possible adversities-personal, familial and social- are
qualities that symbolize Sita.” In: Mukherjee, Hindu Women, 40.
254 Schouten, Bhakti, 98.
255 Pauwels, The Goddess as Role Model, 50.
256 Young, “Hinduism,” 74-78.
257 Narayanan, “Hindu Perceptions of Auspiciousness and Sexuality,” 70.
258 D.R. Kinsley stelt dan ook: “Wifely devotion has here become a metaphor for ideal devotion to god.”
Kinsley, Hindu goddesses, 80.
253
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4.4.3 Mandodari in de Ram-charit-manas
Mandodari is in de Ram-charit-manas duidelijk geen hoofdpersoon, maar een bijfiguur waar we
overigens wel redelijk veel over te weten komen. Mandodari wordt net als Ahalya gerekend tot de
pañca kanya’s.259
In het verhaal is Mandodari vooral belangrijk in haar relatie tot de demonkoning Ravana. De meeste
gedeelten over haar staan dan ook in de Lankakanda. Toch noemt Tulsi-das haar ook al in het eerste
boek van de Ram-charit-manas. Beide gedeelten willen we hier behandelen en in bijzonder de
tekstgedeelten uit de Lankakanda waarin haar kenmerkende eigenschappen (op indirecte wijze) naar
voren komen. In het laatste deel willen we vervolgens de kenmerkende en voorbeeldige eigenschappen
van Mandodari nog op een rijtje zetten en bezien waarin zij als een rolmodel kan worden voorgesteld.

4.4.3.1 Directe beschrijving van Mandodari
Tulsi-das schetst in de Balakanda de herkomst en
eerdere levens van verschillende verhaalfiguren.
Ook over Mandodari schrijft Tulsi-das enkele
verzen:
“Now Maya had a daughter, Mandodari by name,
exceedingly beautiful, a jewel of womankind. Maya
brought and made her over to Ravana, well aware
that he would be the lord of the demons. Delighted
at having won so lovely a wife, Ravana next went
and married off his two brothers.”260
“The wife of the demon king was a lady of
exceeding virtue. Armed by her strength of
character the demon could not be overcome even
by Shiva, the slayer of the invincible Tripura.”261
Mandodari wordt aan ons voorgesteld als de
dochter van (de demon262) Maya. Maya geeft
Mandodari aan de demonkoning Ravana om zijn

Afbeelding 6: Mandodari en Ravana.

Mukherjee, Hindu Women, 36.
Tulasīdās, Tulasidasa’s Shriramacharitamanasa, 102.
261 Tulasīdās, Tulasidasa’s Shriramacharitamanasa, 75.
262 Tulasīdās, Tulasidasa’s Shriramacharitamanasa, 748.
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vrouw te worden. Mandodari is bijzonder mooi en deugdelijk en haar karakter wordt gekenmerkt door
standvastigheid.

4.4.3.2

Indirecte voorstelling van Mandodari

In dit gedeelte willen we bezien hoe Mandodari in de Lankakanda wordt voorgesteld. In de
Sundarakanda lezen we al over haar invloed op Ravana als hij Sita wil doden. Mandodari weet hem dan
te kalmeren door haar raadgeving.263 In de Lankakanda worden de drie gesprekken die Mandodari met
haar man Ravana voert ook inhoudelijk weergegeven. Deze dialogen vinden we niet zo uitgewerkt in de
Ramayana van Valmiki of de Adhyatma Ramayana. Wat Mandodari in die dialogen tegen Ravana zegt,
hoe zij spreekt en hoe ze daarbij handelt, laten ons zien wat haar eerder genoemde deugdelijkheid
precies inhoudt. Haar eerste gesprek met Ravana over de strijd vindt plaats nadat Rama de oceaan
overbrugd heeft:
“When Mandodari (Ravana’s consort) heard that the Lord had arrived and bridged the ocean as though it
were a child’s play, - she took her spouse by the hand, led him to her own chamber and addressed him in
these winning words, bowing her head before his feet and spreading the hem of her garment as a token of
supplication: ‘Listen to my words, my beloved, and be not wroth. You should fight, sire, with one whom you
may be able to conquer either by wit or by physical force. The disparity between yourself and Raghunatha
is of a truth like that between a poor little firefly and the sun.”264
Vervolgens probeert ze Ravana ervan te overtuigen dat hij Sita terug moet geven aan Rama om zo niet
in strijd te raken met iemand waar hij niet van kan winnen.265 Als Mandodari haar angst met Ravana
gedeeld heeft, gebeurt het volgende:
“So saying she clasped his feet, and with eyes full of tears and trembling all over, she added, ‘My lord,
worship Raghunatha, that my happy wedded life may last till eternity!’ Thereupon Ravana raised Maya’s
daughter (Mandodari) and the wretch began to boast of his own glory … ”266
Als Ravana vervolgens klaar is met het verhalen over zijn eigen macht, is Mandodari er in haar hart van
overtuigd dat het naderende einde van Ravana hem zo arrogant maakt. 267 Met deze opmerking sluit
Tulsi-das het verhaalfragment af.
Het tweede gesprek dat plaatsvindt tussen Mandodari en Ravana heeft eenzelfde opzet. Het is wederom
Mandodari die, nadat Rama van grote afstand haar oorbellen uit haar oren heeft geschoten en ook
Tulasīdās, Tulasidasa’s Shriramacharitamanasa, 453.
Tulasīdās, Tulasidasa’s Shriramacharitamanasa, 489.
265 Tulasīdās,Tulasidasa’s Shriramacharitamanasa, 489, 490.
266 Tulasīdās, Tulasidasa’s Shriramacharitamanasa, 490.
267 Tulasīdās, Tulasidasa’s Shriramacharitamanasa, 490.
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Ravana’s kronen heeft geraakt268, haar man haar angsten kenbaar maakt en hem adviseert niet de strijd
tegen Rama op te nemen omdat ze wel inziet dat Rama geen gewoon mens is. Ook nu probeert ze
Ravana zover te krijgen dat hij zich zal toewijden aan Rama opdat haar huwelijkse vreugde nooit zal
eindigen.269 In reactie op Mandodari’s smeekbede gaat Ravana echter weer in op zijn eigen macht. Ook
nu ziet Mandodari dit als een teken van zijn op handen zijnde val.270
Het derde en laatste gesprek tussen Mandodari en Ravana heeft een ander einde. Als de boodschapper
van Rama (Angad) het hof verlaat, neemt Mandodari Ravana nog één keer apart om hem toe te
spreken.271 Ditmaal lezen we echter niet dat Ravana haar tegenspreekt en ook Mandodari’s vermoedens
over zijn op handen zijnde dood, worden niet meer beschreven.
In deze drie gesprekken komt naar voren dat Mandodari inzicht heeft in de situatie en haar man keer op
keer adviseert en bekritiseert. Het is waarschijnlijk haar onafhankelijke denken en spreken dat
Mandodari tot een kanya maakt.
Ondanks de kritiek op Ravana die doorklinkt in Mandodari’s adviezen, is en blijft ze bijzonder toegewijd
aan hem. Bhattacharya stelt dan ook over Mandodari:
“Her clear vision of Ravana’s good and bad qualities did not attenuate her devotion to him in any
manner.”272
Deze toewijding zien we tevens naar voren komen in de manier waarop ze Ravana behandelt. Ze buigt
meerdere malen voor hem. Ook datgene wat ze zegt, namelijk haar huwelijk als reden om de strijd niet
op te nemen tegen de onoverwinnelijke Rama, kan gezien worden als een uiting van persoonlijke liefde
voor hem en toewijding aan hem.
Toch hebben deze gesprekken met Ravana er niet voor gezorgd dat hij de strijd niet is aangegaan. Op
het moment dat de strijd tussen Rama en Ravana bijna gestreden is, komt Mandodari weer naar voren
in de Ram-charit-manas. De pijlen waarmee Rama Ravana’s hoofden en armen raakt, brengen
Mandodari deze hoofden en armen. 273 Voor Mandodari is dit een teken dat de strijd is gestreden. Ze
reageert dan als volgt:
“When she saw her lord’s heads, Mandodari was distraught and dropped swooning to the ground. The
other queens too arose and rushed to the spot in tears they raised her and brought her to Ravana’s
body.”274

Tulasīdās, Tulasidasa’s Shriramacharitamanasa, 493.
Tulasīdās, Tulasidasa’s Shriramacharitamanasa, 494.
270 Tulasīdās, Tulasidasa’s Shriramacharitamanasa, 495.
271 Tulasīdās, Tulasidasa’s Shriramacharitamanasa, 508.
272 Bhattacharya, “Pancha Kanya-Part I,” 12.
273 Tulasīdās, Tulasidasa’s Shriramacharitamanasa, 555.
274 Tulasīdās, Tulasidasa’s Shriramacharitamanasa, 555.
268
269

67

Mandodari’s weeklacht om het verlies van haar man is zo bijzonder groot, dat onder andere de goden
en de wijzen er van onder de indruk zijn.275 Bij het lichaam van Ravana gekomen, voeren Mandodari en
Ravana’s andere vrouwen de juiste rituelen uit.276 Na deze scene vernemen we in de Ram-charit-manas
niets meer over Mandodari.277

4.4.3.3

Mandodari als rolmodel in de Ram-charit-manas

Allereerst is Mandodari een voorbeeld van wijsheid en inzicht. Ze doorziet situaties en weet wat de
juiste keuze is. Die kennis houdt ze echter niet voor zichzelf maar we zien dat ze haar man probeert te
overtuigen en te adviseren. Dat zij dit meerdere malen doet (en dat terwijl Ravana elk advies in de wind
slaat), getuigt van moed. Ook komt in deze gesprekken haar onafhankelijke denken naar voren dat in
contrast staat met de volgzaamheid die over het algemeen Sita kenmerkt. Hoewel Mandodari’s status
als kanya het moeilijkst te duiden is, maakt haar onafhankelijke denken haar waarschijnlijk tot een
kanya.278 Door haar toewijding aan haar man wordt ze soms namelijk ook een pativrata (in de
algemeenheid van het woord) genoemd. 279 In de Ram-charit-manas vinden we echter minder
aanwijzingen haar als een pativrata te zien, dan in andere geschriften zoals de Kamba Ramayanam,
waarin Mandodari met Ravana sterft in de strijd.280 Toch valt ook in de Ram-charit-manas wel op dat
Mandodari hoewel ze zowel de goede als ook de slechte eigenschappen van Ravana doorziet, op geen
enkele manier haar toewijding aan hem laat verzwakken. 281 Tot het laatste moment blijft ze trouw aan
hem en behandelt ze hem vol liefde.
Zowel haar adviserende functie als wel het toegewijd blijven aan haar man ondanks kennis van zaken,
maken Mandodari tot een voorbeeld. Tevens wordt ook zij door Tulsi-das als een Rama-devoot
voorgesteld maar daarin onderscheidt ze zich nauwelijks van andere personages.

Tulasīdās, Tulasidasa’s Shriramacharitamanasa, 556, 557.
Tulasīdās, Tulasidasa’s Shriramacharitamanasa, 557.
277 Enkele andere tekstgedeelten uit de Ram-charit-manas waarin Mandodari genoemd wordt, zijn te vinden op de
volgende pagina’s: Tulasīdās, Tulasidasa’s Shriramacharitamanasa, 453, 554.
278 Bhattacharya, “Pancha Kanya-Part I,” 11.
279 Jayal, The status of women in the epics, 111.
280 Shankar Raju Naidu, A comparative study of Kamba Ramayanam and Tulasi Ramayan, 491.
281 Bhattacharya, “Pancha Kanya Part-I,” 12.
275
276

68

Afbeelding 7: prentenbriefkaart met Rama en Sita in het centrum.
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5

Ahalya, Sita en Mandodari als rolmodellen voor hindoe-vrouwen in

Nederland
Nu we behandeld hebben hoe Ahalya, Sita en Mandodari voorgesteld worden in de Ram-charit-manas
en hoe ze vanuit de tekst als rolmodellen gezien kunnen worden, willen we hier behandelen hoe deze
drie vrouwelijke personages door hindoe-vrouwen282 in Nederland worden gezien en of deze drie
vrouwen voor hen betekenis hebben als rolmodellen.
Om hierachter te komen, worden in dit hoofdstuk hindoe-vrouwen aan het woord gelaten. Een aantal
hindoe-vrouwen heb ik benaderd om een enquête voor mij in te vullen met vragen over Ahalya, Sita en
Mandodari. De antwoorden die tien van hen gegeven hebben, gebruik ik om in beeld te krijgen welke
(voorbeeldige) kenmerken zij toeschrijven aan Ahalya, Sita en Mandodari en welke van deze
kenmerken zij voorbeeldig en het navolgen waard vinden (deelvraag 2a). Verder wil ik bezien of deze
hindoe-vrouwen zelf de drie verhaalfiguren als rolmodellen zien voor (bepaalde delen van) hun eigen
leven (deelvraag 2b).
Voorafgaand aan de bespreking van de enquêtes zal ik een historische schets geven van het hindoeïsme
in Nederland. Ik besteed daarbij al meer aandacht aan de specifieke groep hindoe-vrouwen waar ik me
op ga richten, namelijk de vrouwen die behoren tot de richting van de Sanatan Dharm. De Sanatan
Dharm is de grootste stroming binnen het hindoeïsme in Nederland.283 Deze stroming zal behandeld
worden binnen de historische context van het Surinaams hindoeïsme, een specifieke vorm van
hindoeïsme die niet onvermeld kan blijven bij een bespreking van het hindoeïsme in Nederland.
Vervolgens zal ik een korte uitleg geven over de mandirs die ik heb bezocht, in het kader van dit
onderzoek. Ook zal ik meer specifieke kernmerken van de enquête en de onderzoeksgroep aan de orde
stellen. Daarna wil ik aan de hand van de enquêtes bespreken welke (voorbeeldige) kenmerken de
geënquêteerden toeschrijven aan Ahalya, Sita en Mandodari en in hoeverre de geënquêteerden deze
drie vrouwelijke personages als rolmodellen beschouwen voor hun eigen leven. Daarnaast is het
interessant om te bezien of het beeld dat de vrouwen schetsen, overeenkomt met het door mij eerder
geschetste beeld van Ahalya, Sita en Mandodari uit de Ram-charit-manas. Hierbij moet wel opgemerkt
worden dat hindoe-vrouwen in Nederland voor hun antwoorden waarschijnlijk putten uit een bredere
Ik heb ervoor gekozen om in het vervolg van deze scriptie de term ‘hindoe(s)’ te gebruiken in plaats van de
veelgebruikte term ‘hindo(e)staans’. Hindo(e)stanen zijn namelijk mensen die afkomstig zijn uit Hindoestan
(India) en ze kunnen zowel hindoe als moslim zijn. In dit onderzoek staat de godsdienst meer centraal dan de
etniciteit dus heb ik ervoor gekozen om de religieuze term ‘hindoe’ te gebruiken. Onder een hindoe wordt een
aanhanger van het hindoeïsme verstaan. In Nederland zijn de meeste hindoes tevens hindo(e)staan maar niet elke
hindo(e)staan is een hindoe. Zie verder: Bakker, Surinaams hindoeïsme, 11.
283 T. Bernts, G. de Jong en H. Yar. “Een religieuze atlas van Nederland,” in Geloven in het publieke domein:
verkenningen van een dubbele transformatie, red. W.B.H.J. van de Donk, A.P. Jonkers, G.J. Kronjee en R.J.J.M. Plum
(Den Haag/Amsterdam: Amsterdam University Press, 2006), 127.
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(orale en cinematische) traditie. Ik zal deze verschillen en overeenkomsten dan ook niet in een aparte
paragraaf bespreken, maar terloops noemen in de bespreking van de enquêtes.
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5.1

Hindoeïsme in Nederland

Het hindoeïsme in Nederland kent een heel eigen karakter en heeft een heel eigen ontwikkeling
doorgemaakt. Het is daarom van belang om aandacht te besteden aan de historische ontwikkelingen
van het hindoeïsme in Nederland. Toch zullen hier niet alle hindoeïstische bewegingen aan de orde
worden gesteld. Dit zou namelijk teveel tijd kosten en teveel ruimte in beslag nemen. Aangezien ik me
in mijn onderzoek beperk tot hindoes in Nederland die tot een specifieke richting behoren, namelijk de
stroming van de Sanatan Dharm, zal ik in de aanloop naar de bespreking van de enquêtes vooral die
zaken vermelden die van belang zijn om deze specifieke groepering in kaart te kunnen brengen. De
keuze om me te beperken tot de Sanatan Dharm is tot stand gekomen door mijn eerdere bezoeken aan
mandirs284 in Nederland, waaronder de Shri Ram Mandir in Den Haag en de Shree Raam Mandir te
Wijchen. Daarnaast hebben ook een verkennend gesprek met een hindoe-vrouw en het feit dat 70% tot
80%285 van de hindoes in Nederland tot deze stroming behoort, meegespeeld in de afweging me tot
deze groepering te beperken. Het is dan ook deze groep hindoes in Nederland die de meeste aandacht
zal genieten in de beschrijving van het hindoeïsme in Nederland. Aan bewegingen die voor het
overgrote deel bestaan uit aanhangers die uit het westen afkomstig zijn, zoals nieuwe oosterse
religieuze bewegingen, zal hier geen aandacht worden besteed. 286
Voor we echter het hindoeïsme in Nederland behandelen, zal ik hier kort ingaan op de ontwikkelingen
van het hindoeïsme in Suriname. Het grootste deel van de hindoes in Nederland is namelijk afkomstig
uit Suriname en in dit land werd het van belang om de ‘eeuwige religie’ oftewel de Sanatan Dharm veilig
te stellen. Na een korte beschrijving van het hindoeïsme in Suriname, zal daarom tevens een aparte
paragraaf gewijd worden aan de Sanatan Dharm.

5.1.1 Surinaams hindoeïsme
Het Surinaams hindoeïsme zoals we dat in Nederland tegenkomen, heeft verschillende ontwikkelingen
doorgemaakt. De Surinaamse hindoes, of in ieder geval de vorm van hindoeïsme die zij aanhangen,
hebben binnen enkele generaties een dubbele migratie ondergaan, namelijk van India naar Suriname en
van Suriname naar Nederland.287 Deze twee fasen willen wij hier kort aan de orde stellen, te beginnen

Bakker stelt dat ‘mandir’ Hindi is voor ‘tempel’ in: Bakker, Hindoes in een creoolse wereld, 270.
Bernts, de Jong en Yar, “Een religieuze atlas van Nederland,” 127.
286 R. Kranenborg noemt naast hindoes die afkomstig zijn uit Suriname en India nog andere groepen zoals zij die
behoren tot de nieuwe oosterse religieuze bewegingen, en westerse bewegingen die hindoeïstisch gedachtegoed
over hebben genomen. In: R. Kranenborg, Hindoeïsme, derde druk, serie Wegwijs (Kampen: Uitgeverij Kok, 2006),
49, 50.
287 J.P. Schouten, “Hindoes in Nederland: een overzicht,” in Hindoeïsme in Nederland: achtergronden,
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bij de migratie van India naar Suriname. In paragraaf 4.1.3 wordt aan de orde gesteld hoe het
Surinaams hindoeïsme in Nederland kwam en welke ontwikkelingen het hier doormaakte.
In de negentiende eeuw vertrokken de eerste grote groepen hindoes, vaak vanwege honger en slechte
omstandigheden, uit India.288 India was in die tijd een kolonie van het Britse rijk. Zij die vertrokken uit
India waren voornamelijk contractarbeiders die werden aangeworven als goedkope arbeidskrachten op
plantages in onder andere het Caraïbisch gebied. In religieus opzicht waren de contractarbeiders in te
delen in hindoes en moslims.289 Geografisch gezien zijn ze eveneens te verdelen in twee groepen
namelijk zij die uit het zuiden van India afkomstig waren (Tamils) en via de havenstad Chennai
(voorheen Madras) verscheept werden, en een andere groep van contractarbeiders uit het westen van
Bihar en uit het oosten van de deelstaat Uttar Pradesh.290 In deze deelstaat is, zoals we eerder
beschreven hebben, ook Tulsi-das geboren. De contractarbeiders uit deze noordelijke streek werden
vaak aangetrokken door de boodschap dat zij naar een land zouden gaan dat Sri Ram werd genoemd,
een verbastering van Suriname.291 Daar een groot deel van de bevolking in deze streek tot de Ramabhakti beweging behoorde (en behoort292), werd in deze streek dan ook een grote hoeveelheid aan
contractarbeiders aangetrokken die vol goede moed aan de tocht naar Suriname begon. Een aantal van
deze contractarbeiders nam tijdens de tocht naar Suriname de Ram-charit-manas mee, dat volgens F.L.
Bakker hun belangrijkste religieuze boek was en in Suriname zeker niet aan populariteit heeft
ingeboet.293
De eerste contractarbeiders uit India arriveerden op 5 mei 1838 in de het Caraïbisch gebied. In 1873
kwamen er ook Brits-Indiërs aan in Suriname294, dat toen een Nederlandse kolonie was. Velen van hen
keerden nooit terug naar India maar settelden zich in Suriname. Het hindoeïsme van deze Brits-Indiërs,
die vanaf 1927 vaak hindo(e)stanen worden genoemd, kreeg in Suriname een eigen karakter. Enkele
specifieke veranderingen die het hindoeïsme in Suriname onderging, willen we hier aan de orde stellen.
Allereerst valt op dat binnen het Surinaams hindoeïsme de bhakti-stroming die zich richt op de god
Rama domineert.295 Dit is niet verwonderlijk gezien het feit dat de meeste contractarbeiders uit een
regio kwamen waar al een grote verering voor Rama bestond. Deze toewijding aan Rama werd in
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Suriname verdiept en kreeg nieuwe vormen. Twee religieuze activiteiten die volgens Bakker belangrijk
zijn geworden voor het Surinaams hindoeïsme en die verwant zijn met de Ram-charit-manas, zijn het
Ramlila en de satsang. Ramlila is het toneelspel waarin (een deel van) de geschiedenis van Rama wordt
opgevoerd.296 De tweede activiteit, de satsang, is een bijeenkomst van een kleine groep mensen die
gezamenlijk verzen zingen uit de Ram-charit-manas.297 Naast deze twee activiteiten noemt H. Rambaran
ook nog het vieren van Ramnavmi, de geboortedag van Rama.298
Bijzondere aandacht voor verhalen van de godheid die men vereert, is een kenmerk dat eigen is aan de
bhakti-traditie.299 Naast de satsang, waarbij een heilige tekst gezongen wordt, wordt in het Surinaams
hindoeïsme ook de katha van belang. Een katha is een eredienst waarin uit de heilige geschriften wordt
gelezen.300
Naast de verhalen komt in de devotionele godenverering van het Surinaams hindoeïsme ook het ritueel
centraal te staan.301 Ging het binnen de tempelcultus in India vaak om darshan302, het aanschouwen van
de god, in Suriname wilde men graag iets aan de god offeren of aanbieden. 303 Dit gebeurt binnen het
Surinaams hindoeïsme bijvoorbeeld tijdens een puja. De puja is een eredienst waarin men de godheid
behandelt zoals men een hoge gast zou willen behandelen.304 De puja wordt het belangrijkste ritueel
van het Caraïbisch hindoeïsme. Gelovigen bieden tijdens een puja zelf een offer aan de godheid aan.
Rondom een dergelijk offer wordt ook vaak het geloof beleden; de godheid wordt aanbeden; er wordt
gezongen en geluisterd naar een gedeelte uit de heilige schrift en een toespraak. Opvallend is dat een
puja ook thuis gehouden kan worden en dat men er niet speciaal voor naar de mandir hoeft. 305 Tijdens
een dergelijke puja aan huis wordt vaak een jhandi, een vlag in een bepaalde kleur van de godheid aan
wie de puja wordt verricht, in de grond geplant.306 Soortgelijke vlaggen komen in India alleen bij
mandirs voor. Hoewel een puja in Suriname regelmatig thuis gehouden wordt, is er wel vaak een
religieuze specialist aanwezig. Een religieuze specialist wordt in Suriname een pandit genoemd. Naast
hun belang voor de uitvoering van rituelen werd de pandit in Suriname door de afwezigheid van
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goeroes, ook van belang voor de overdracht van de traditionele religieuze kennis.307 Eigenlijk zijn de
pandits (binnen de stroming van de Sanatan Dharm zijn dat de brahmanen) de enige klasse die nog
duidelijk aanwezig is, binnen het hindoeïsme in Suriname.308 Het kastensysteem zoals we dat kennen
uit India is onder andere door het werk op de plantages en het niet kunnen hanteren van de rituele
reinheidsvoorschriften tijdens de scheepsreis309, komen te vervallen. Dat de positie van de brahmanen
in Suriname echter ook op de tocht is komen te staan, zullen we in de volgende paragraaf bespreken
waarin we focussen op de belangrijkste stroming binnen het Surinaams hindoeïsme, namelijk de
Sanatan Dharm.

5.1.2 De Sanatan Dharm
De Shri Sanatan Dharm Maha Sabha Suriname, de grootste religieuze hindoe-organisatie, is opgericht in
1929 in Suriname als reactie op de stichting van locale verenigingen door de Arya Samaj, de tweede
grote vereniging binnen het Surinaams hindoeïsme. Aangezien de Shri Sanatan Dharm Maha Sabha
Suriname een echte tegenreactie vormt op de Arya Samaj, is het van belang hier kort te stellen waar de
Arya Samaj voor staat.
De Arya Samaj (de ‘gemeenschap der nobelen’) is gesticht door de leerlingen van Dayananda Sarasvati
in Bombay in 1875.310 Sarasvati pleitte onder andere voor een terugkeer naar de Veda’s, een verbod op
het vereren van beelden en daarnaast had hij kritiek op het kastenstelsel. De Arya Samaj, die zich
geïnspireerd weet door het gedachtegoed van Sarasvati, is te typeren als een fundamentalistische
hervormingsbeweging.311
De Arya Samaj won in India geen grote groep aanhangers. Doordat verschillende leden van de Arya
Samaj zich echter verzetten tegen de Britse koloniale overheid, werd een aantal van hen verbannen uit
India. Eén van deze bannelingen deed ook Suriname aan en zorgde daar voor de verspreiding van het
gedachtegoed van de Arya Samaj.312 In Suriname kreeg de Arya Samaj binnen korte tijd een aanhang van
zestien procent van de hindoes. Gezien de kritiek die vanuit deze vereniging kwam op het kastenstelsel
en daarmee op de positie van de brahmanen, zagen de brahmanen in Suriname zich genoodzaakt hun
positie veilig te stellen. Zij richtten daarom in 1929 een associatie van volgelingen op die zich sterk zou
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maken voor de ‘Sanatan Dharm’ dat staat voor ‘de eeuwige religie’.313 Hun organisatie noemden zij de
Shri Sanatan Dharm Maha Sabha Suriname, dat vaak werd afgekort tot Maha Sabha.314
Op politiek gebied sloot de Maha Sabha zich in eerste instantie aan bij de Hindostaans-Javaanse
Centrale Raad. Binnen de Hindostaans-Javaanse Centrale Raad waren verschillende religies en
religieuze groeperingen vertegenwoordigd waaronder islamitische en christelijke groeperingen en de
Arya Samaj. Dit laatste zorgde er tevens voor dat de Maha Sabha zich al snel niet meer thuis voelde bij
de partij en in 1947 een eigen partij oprichtte, namelijk de Surinaamse Hindoe Partij (SHP). In 1949
vormde de SHP samen met de Moeslim Partij en de hindostaanse leden van de Hindostaans-Javaanse
Politieke Partij de Verenigde Hindostaanse Partij (VHP).315 Binnen de VHP namen de leden van de Shri
Sanatan Dharm Maha Sabha Suriname altijd een belangrijke positie in.
De Maha Sabha heeft zich in Suriname op verschillende fronten sterk weten te maken. Zo hebben zij
onder andere eigen scholen opgericht, een eigen begraafplaats geopend en zijn ze een priesteropleiding
gestart.
Toch nam de invloed van de Shri Sanatan Dharm Maha Sabha Suriname in de loop van de tijd af. Dit
werd mede veroorzaakt doordat de organisatie steeds meer verbonden raakte met de politiek
(specifiek de VHP). Binnen deze partij gingen de vooraanstaande personen uit de kring van de Maha
Sabha de beste functies bekleden. Dergelijke vriendjespolitiek maakte dat mensen die zich op een
andere manier naar boven hadden weten te werken eigen verenigingen oprichtten, los van de Shri
Sanatan Dharm Maha Sabha Suriname.316 Hierdoor werd het gezag van de Maha Sabha ondermijnd en
ontstonden er vele kleine groeperingen die zich profileerden als vertegenwoordigers van de Sanatan
Dharm.
De religieuze organisatie structuur en de formele organisatorische opzet die ontstaan was rond de
Sanatan Dharm en de Arya Samaj in Suriname vielen volgens C. van der Burg in Nederland weg (wat
niet wil zeggen dat de doctrinaire verschillen wegvielen).317 Door de spreidingspolitiek die de overheid
in ons land voerde, ontbrak het vaak aan contacten en werden vooral plaatselijk kleine verenigingen
opgericht waarin meestal één persoon of één familie de scepter zwaaide.318 Het lukte op Nederlandse
bodem niet om al deze kleine groeperingen te verenigen in een overkoepelende organisatie.319 Het is
dan ook lastig om algemene uitspraken te doen over de Sanatan Dharm in Nederland.
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Hieronder zullen we dan ook vooral focussen op die verschijnselen die in het oog springen in relatie tot
het eerder beschreven Surinaams hindoeïsme en enkele aanpassingen aan de orde stellen die
plaatsgevonden hebben binnen de nieuwe Nederlandse context.

5.1.3 Ontwikkelingen van het hindoeïsme in Nederland
In de jaren zeventig van de twintigste eeuw kwam een derde van de Surinaamse bevolking naar
Nederland.320 Veel creolen en hindoes in Suriname hadden geen vertrouwen in de nieuwe republiek en
zochten hun heil in Nederland. 321 Voor de hindoes kwam daar de dreiging voor creoolse onderdrukking
nog bij.322 Zowel rijken als armen besloten daarom naar Nederland te gaan.323 Door hun komst kwam
het hindoeïsme in Nederland op de kaart te staan. Het hindoeïsme werd door deze migratiestroom de
tweede grootste niet-christelijke religie in Nederland.324 Toch is het lastig te bepalen hoeveel hindoes er
precies in Nederland zijn, temeer daar men hindoe is door geboorte en niet zozeer door lidmaatschap of
inwijdingsrituelen. De cijfers over hun hoeveelheid op dit moment in Nederland lopen dan ook sterk
uiteen, namelijk van 100.000 tot 215.000.325 Volgens de Hindoe Raad Nederland (waarover later meer)
zijn van de 215.000 hindoes in Nederland maar liefst 160.000 van hen van Surinaamse afkomst.326 We
willen ons hier richten op de ontwikkelingen van dit Surinaams hindoeïsme in Nederland en daarbij
vooral die zaken vermelden die onderscheidend of kenmerkend zijn.
De eerste groepen Surinaamse hindoes kwamen verspreid door Nederland te wonen vanwege het
spreidingsbeleid dat de Nederlandse overheid hanteerde.327 Deze verspreiding zorgde voor een afname
van de frequentie waarmee familie en contacten buiten het gezin werden onderhouden.328 Voor
religieuze vieringen nodigde de gezinnen vaak een pandit thuis uit, net zoals in Suriname. In de eerste
plaats is het Surinaams hindoeïsme in Nederland dan ook een huisgodsdienst te noemen.329 Ongeveer
tachtig procent van de hindoes nodigt nog geregeld een pandit uit om een huisdienst te houden.330 Toch
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bleef het niet bij deze huisrituelen en zijn daarnaast de activiteiten in de mandirs gegroeid. De behoefte
aan een grotere ruimte voor religieuze activiteiten en vieringen werd onder andere veroorzaakt door
de kleine woonruimte, het gebrek aan een erf en het klimaat in ons land.331
De verwezenlijking van een eigen godsdienstige ruimte werd dan ook al vroeg een reden voor de
verschillende kleine groepen hindoes om toenadering tot elkaar te zoeken. Vanaf de jaren zeventig zien
we dan ook stichtingen in het leven geroepen worden die de bouw van een mandir moeten
bewerkstelligen. De belangrijkste stichting die werd opgericht was Lalla Rookh, genoemd naar het
eerste schip dat de Brits-Indiërs naar Suriname had gebracht. Dit was een zuiver etnische stichting.
Binnen de stichting kwamen onderlinge religieuze verschillen op de achtergrond te staan.332 Overigens
werd dit een groot probleem binnen de stichting. Want naar welk van de vele groeperingen ging het
geld dat de overheid hen toevertrouwde? Uiteindelijk resulteerde dit probleem erin dat de overheid een
halt toeriep aan de subsidies aan deze stichting. In de jaren negentig was Lalla Rookh een
vrijwilligersorganisatie geworden die nauwelijks meer activiteiten organiseerde.333
Toch had ook de Nederlandse overheid behoefte aan een contactorgaan die het hindoeïsme in
Nederland zou kunnen vertegenwoordigen en bijvoorbeeld kon optreden als zendende organisatie voor
geestelijk verzorgers. Om in deze behoefte te voorzien werd in 2001 de Hindoe Raad Nederland (in het
vervolg Hindoe Raad genoemd) opgericht. In 2003 werd de Hindoe Raad door het ministerie van
defensie erkend als zendende organisatie en werden er twee pandits aangesteld. Het ministerie van
justitie twijfelde echter aan de representativiteit van de Hindoe Raad en stelde in 2006 een
representativiteitsonderzoek in. De Hindoe Raad werd als contactorgaan getoetst en de resultaten van
het onderzoek verschenen in een rapport. De informatie over de Hindoe Raad die we hier naar voren
brengen, komt voor het grootste deel uit dit rapport.334
Binnen de Hindoe Raad is er grofweg een onderscheid te maken tussen vertegenwoordigers van de
stichtingen van de Arya Samaj en vertegenwoordigers van stichtingen van de Sanatan Dharm. De vier
vertegenwoordigers van de Arya Samaj binnen de Hindoe Raad zijn alle vier lid van de overkoepelende
organisatie voor de Arya Samaj in Nederland namelijk FAS-NED (Federatie Arya Samaj Nederland).
Daarnaast zijn er acht vertegenwoordigers van de Sanatan Dharm opgenomen in de Hindoe Raad. Elk
van deze vertegenwoordigers is lid van een andere stichting of vereniging. De acht verenigingen of
stichtingen van de Sanatan Dharm die vertegenwoordigd zijn binnen de Hindoe Raad zijn de Stichting
Shri Sanatan Dharm Maha Sabha Nederland, de Federatie Shri Sanatan Dharm Nederland, de Stichting
Widwad Parishad Sanatan Dharm Nederland, de Vereniging Sanatan Hindoe Parishad Nederland, de
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Stichting Shri Sanatan Dharm Sabha, de Stichting Karmavadische Sanatan Dharm Mahasabha
Nederland, de Stichting Karmavadische Federatie Hindoe Virad Sabha en de Federatie Samenwerkende
Vaisnava Organisatie/Stichting Federatie ISKCON Vaisnava’s. 335 De laatste vier stichtingen of
verenigingen van de Sanatan Dharm behoren tot de karmavadische stroming binnen de Sanatan
Dharm.336 Deze stroming is in de jaren negentig van de vorige eeuw in Nederland ontstaan door een
conflict over de bepalende factor van de positie van de mens binnen het kastenstelsel. Een aantal leden
van de Sanatan Dharm gaf namelijk te kennen dat voor hen het handelen (karma) in plaats van de
geboorte bepaalt tot welke kaste iemand behoort. Zij zetten zich af tegen de leden van de Sanatan
Dharm die vasthielden aan de bepaling van de positie binnen het kastenstelsel door geboorte
(janma).337
In het eerdergenoemde onderzoeksrapport staat dat het onderscheid in deze substromingen binnen de
Sanatan Dharm door sommigen als essentieel wordt gezien maar door anderen als niet noodzakelijk
wordt beschouwd.338 In deze scriptie worden (in navolging van het rapport van het ministerie van
justitie) tot de Sanatan Dharm (in Nederland) zowel de stichtingen gerekend die behoren tot de
janmavadische stroming, als de stichtingen die behoren tot de karmavadische stroming.
Uit het onderzoeksrapport blijkt verder dat deze verschillende stichtingen geen ledenlijsten hebben en
nauwelijks inzicht kunnen verschaffen hoe groot hun achterban is. Mogelijk geeft de Hindoe Raad
daarom een beduidend groter aantal hindoes op dan andere onderzoeksbureaus.339 Ondanks de kritiek
die in het rapport naar voren komt op de Hindoe Raad wat betreft representativiteit, transparantie en
het nakomen van afspraken, is de Hindoe Raad in 2009 officieel erkend ook door het ministerie van
justitie als zendende organisatie. Dit resulteerde erin dat er door de Hindoe Raad in 2010 een
overeenkomst werd aangegaan met de Vrije Universiteit Amsterdam om een hindoe-opleiding
geestelijke verzorging te starten.340
De grote hoeveelheid Sanatan Dharm stichtingen die vertegenwoordigd zijn in de Hindoe Raad,
bevestigen de eerdergenoemde uitspraak dat het de Sanatan Dharm in Nederland tot dusverre niet is
gelukt zich samen te voegen in één grote overkoepelende organisatie.
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De verdeeldheid die binnen de Sanatan Dharm te vinden is, hangt samen met het algehele karakter van
de Sanatan Dharm. Als we het hebben over de Sanatan Dharm kunnen we volgens J. P. Schouten
eigenlijk niet spreken over een ‘richting’ of een ‘stroming’. Hij stelt over de Sanatan Dharm dan ook het
volgende:
“Het kenmerkende van de Sanatana Dharma is de ruimte die geboden wordt aan de meest verschillende
elementen uit de rijke hindoeïstische geschiedenis. De goddelijke werkelijkheid wordt dan ook in vele
gedaanten vereerd, zonder dat zulks tot enig gevoel van tegenstrijdigheid leidt. Tempels dragen de naam
van één godheid, maar men vindt er zonder uitzondering ook beelden en afbeeldingen van andere
goddelijke gestalten.”341
Dit laatste werd mij tevens duidelijk toen ik zelf een wekelijkse ‘Ramayana-lezing’ bezocht in de Shiv
Mandir te Rotterdam. Het was niet Shiva die deze avond centraal stond maar Rama. Dit werd onder
andere duidelijk doordat er uit de Ram-charit-manas gelezen en gezongen werd. Dat juist de Ramcharit-manas centraal stond deze avond, is op zich niet verwonderlijk gezien het feit dat dit het meest
bekende en populaire religieuze geschrift is voor hindoes in Nederland.342
De verering van het goddelijke principe in de vorm van verschillende goddelijke gestalten vindt binnen
de Sanatan Dharm op devotionele wijze plaats. De rituelen die van belang zijn, zijn onder andere de
puja en de arti.343 Opvallend is echter ook de homa, die ook wel havan genoemd wordt. Havan is een
zeer oude cultushandeling van het vuuroffer die waarschijnlijk in Suriname deel is geworden van de
religieuze praktijken van de Sanatan Dharm onder invloed van de Arya Samaj.344
De offers en erediensten voor verschillende goden vindt in Nederland niet alleen thuis plaats maar ook
in de mandirs. Werden de diensten en samenkomsten in begintijd vooral gehouden in oude pandjes die
omgebouwd werden tot samenkomstruimten, later zijn hier en daar ook echte mandirs gebouwd. De
weinige echte mandirs die Nederland rijk is, zijn allemaal bezit van stichtingen.345
Aan de verschillende mandirs zijn één of meerdere pandits verbonden. De pandit speelt in de dienst
vaak een belangrijke rol.346 In Nederland zijn dus verschillende soorten pandits te vinden en heeft er
een ontwikkeling plaatsgevonden ten opzichte van de pandit in Suriname. Naast de traditionele familiepandit zijn er in Nederland ook de tempel-pandit en de pandit als geestelijk verzorger.347 De pandit
Schouten, “Hindoes in Nederland: een overzicht,” 51.
J.P. Schouten, Goddelijke vergezichten: mystiek uit India voor westerse lezers (Baarn: Ten Have, 1996), 165, 166.
343 Bakker stelt dat ‘arti’ Hindi is voor ‘lichtoffer’. In: Bakker, Hindoes in een creoolse wereld, 269.
344 Volgens Rambaran is havan voor de Arya Samaji’s zelfs de enige vorm van viering. In: H. Rambaran, Parivartan,
89. Zie verder ook Schouten, “Hindoes in Nederland: een overzicht,” 51.
345 Van Dijk, “Nabeschouwing,” 159.
346 Schouten, “Hindoes in Nederland: een overzicht,” 51.
347 Van Dijk, “Nabeschouwing,” 157.
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werkt in Nederland vaak als zelfstandig ondernemer en onderhoudt, in vergelijking met de pandit in
Suriname, vaak lossere contacten met de leken.
Hoewel de pandits in Nederland hun positie hebben weten te handhaven, leidt hun positie vaak tot
ergernis onder de nieuwe generatie hindoes. Zij beheersen namelijk de religieuze taal en het religieuze
jargon van de pandits niet en betwijfelen hun vaardigheden.348
Dit resulteert erin dat de jongere generatie hindoes minder in de mandirs te vinden is. Het zijn vooral
vrouwen en ouderen die participeren in de diensten.349 Dit beeld werd bevestigd tijdens mijn eigen
bezoeken aan verschillende mandirs, waar ik nu specifieker op in wil gaan.

Van Dijk stelt dat in Suriname een mengtaal is ontstaan uit de verschillende Hindi-dialecten die de Brits-Indiërs
spraken. Deze mengtaal wordt het Sarnami genoemd. Het Sarnami werd een praktische taal met weinig aanzien.
Hindi bleef de voertaal van de geestelijke en intellectuele elite. Daarnaast is er nog het Sanskriet, de taal van de
klassieke hindoeïstische heilige geschriften. Van Dijk stelt dat om het Hindi te behouden en om de taal te zuiveren
van Sarnami invloeden, in Nederland taalcursussen worden aangeboden. In: Van Dijk, “Nabeschouwing,” 158-159,
164.
In de Shiv Mandir in Rotterdam die ik bezocht heb, is dat laatste ook het geval.
349 Bernts, de Jong en Yar, “Een religieuze atlas van Nederland,” 130.
348
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5.2

Het onderzoek: participerende observatie en enquêtes

Om deze scriptie niet slechts een literatuurstudie te laten zijn, is er in dit hoofdstuk een analyse
opgenomen van een kleinschalig onderzoek dat ik in de praktijk onder hindoe-vrouwen heb gehouden.
Voor dataverzameling van het onderzoek dat als doel had te bezien of Sita, Ahalya en Mandodari als
rolmodellen dienen voor hindoe-vrouwen in Nederland, heb ik een enquête opgesteld. De
doelstellingen, vragen, specificatie van begrippen en de onderzoekspopulatie zullen in het laatste deel
van deze paragraaf behandeld worden. Allereerst zal ik echter kort enkele van mijn bezoeken aan
mandirs beschrijven. Voor het werven van geënquêteerden voor mijn onderzoek heb ik namelijk
verschillende mandirs bezocht. Deze bezoeken waren niet alleen verrijkend voor mijn beeld van het
hindoeïsme in Nederland, maar vaak werd ik tijdens de bijeenkomst uitgenodigd om deel te nemen aan
de gemeenschap met het heilige (zoals men dat zelf noemde) en daar iets van te ‘proeven’. Daarnaast
zag ik tijdens deze bezoeken ook met eigen ogen wat het belang van de Ram-charit-manas is voor het
(Surinaamse) hindoeïsme in Nederland. Om een kleine indruk te geven van de bezoeken, zal ik hier kort
wat kenmerken en opvallendheden van de mandirs noemen, die opvielen of ter sprake kwamen tijdens
mijn bezoeken.

5.2.1 De bezoeken aan de mandirs
Voor mijn onderzoek heb ik mij beperkt tot drie mandirs in Nederland namelijk de Shri Ram Mandir die
gelokaliseerd is in Den Haag, de Shiv Mandir in Rotterdam en de Hanoeman Mandir in Spijkenisse.
Deze mandirs heb ik alle drie meerdere malen bezocht en tijdens mijn bezoeken heb ik geprobeerd
informatie te winnen en vrouwen te vinden die mij wilden helpen bij mijn onderzoek. Ik zal hier
achtereenvolgens kort een samenvatting geven van één van mijn bezoeken aan elk van deze mandirs.

5.2.1.1

Shiv Mandir Rotterdam

De Shiv Mandir te Rotterdam heeft een eigen pand aan de Nozemanstraat in Rotterdam. Er worden in
dit pand verschillende activiteiten georganiseerd door de gemeenschap. Naast de wekelijkse dienst op
de zondag, hebben zij ook elke week Ramayanlezingen op dinsdagavond.350 Beide bijeenkomsten heb ik
(meerdere malen) bezocht. Ik beperk me hier tot een korte beschrijving van de Ramayanlezing351 om
een beeld te schetsen van deze gemeenschap.
Shiv Mandir, diensten, http://www.shivmandirrotterdam.nl/library/MandirDiensten.php (geraadpleegd: 1 mei
2011)
351 Deze dienst heb ik bezocht op 3 mei 2011.
350
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De Ramayanlezing op dinsdagavond begint met een woord van welkom en enkele mededelingen van
huishoudelijke aard waaronder de mededeling dat de rest van de avond Hindi gesproken en gezongen
zal worden. De liederen die men vervolgens gezamenlijk zingt, worden begeleid door verschillende
instrumenten waaronder trommels. Na het zingen van een aantal liederen, wordt er door een aantal
aanwezigen beurtelings uit ‘de Ramayana’ gelezen. Het lezen wordt afgewisseld met gezang, waarbij het
herhalen van de naam van Rama een belangrijke plaats inneemt. Aan de Ramayanlezing nemen
ongeveer twintig vrouwen en vijftien mannen deel. Enkele van de aanwezigen spreken goed Hindi. Zij
verbeteren de anderen tijdens het lezen. Dit lezen, afgewisseld met zingen, gaat ongeveer een uur door.
Tijdens de lezing zijn er twee vrouwen die voedsel brengen aan de goden en het voedsel verdelen in
zakjes. Als de Ramayanlezing beëindigd is, gaat iedereen staan en richt zich tot de stellage met
godenbeelden. Er staan beelden van Krishna, Durga en Shiva, maar ook Rama en Sita zijn prominent
aanwezig. Nadat meerdere malen de heilige syllabe ‘om’ is uitgesproken, brengt een vrouw uit de
gemeenschap een arti aan de goden. Vervolgens loopt iedereen naar de stellage met godenbeelden en
legt geld op de schaal waar het lichtje op staat. Daarna wordt er prasad352 uitgereikt.
Na afloop stel ik enkele aanwezigen vragen over het boek waar zij uit gelezen hebben. Zij vertellen mij
dat ze lezen uit het ‘Ramayana’ van Tulsi-das (dus de Ram-charit-manas). Tijdens de dinsdagavonden
heeft het lezen uit dit werk tevens het doel om het Hindi binnen de gemeenschap levend te houden.
Daarnaast laat de leider van de avond me ook een proefdrukexemplaar zien van een vertaling van de
Ram-charit-manas in het Nederlands. Hij stelt dat het belangrijk is om dit werk bekendheid te laten
genieten ook onder de jonge generatie hindoes, die vaak nog slecht te motiveren is om Hindi te leren.
Het belang dat binnen de Shiv Mandir in Rotterdam gehecht wordt aan Hindi, mag echter niet
onderschat worden. Tijdens de diensten op zondag wordt namelijk vooral Hindi gesproken. Één van de
aanwezigen vertelt mij na afloop van de dienst dat dit tevens de reden is waarom haar dochters
nauwelijks meer in de mandir komen.

5.2.1.2

Hanoeman Mandir Spijkenisse

De tweede mandir die ik heb bezocht in het kader van mijn onderzoek is de Hanoeman Mandir in
Spijkenisse. Zondagmiddag tussen 14.00 en 16.00 uur komt de gemeenschap bijeen voor een dienst in
Wijkgebouw “de Akkers”. Tijdens mijn bezoek zijn er ongeveer vijfendertig mensen aanwezig. Circa
dertig van de vijfendertig aanwezigen zijn vrouwen.

Bakker stelt dat ‘prasād’ staat voor “offer van voedsel; restant van het offer dat na de offerande door de
aanwezigen opgegeten wordt.” In: Bakker, Hindoes in een creoolse wereld, 270.
352
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De pandit is al vroeg aanwezig om voorbereidingen te treffen voor de puja. Hij knipt onder andere
bananenbladeren en legt bloemen, eten, kruiden en watjes klaar. Als de dienst begint, verricht de pandit
de puja voor de eerste rij godenbeelden die opgesteld staat in een verrijdbare kast.
In deze kast staan onder andere beelden van Durga, Hanuman, Ganesha, Boeddha en Krishna. Opvallend
is dat naast de beelden en een koperen pot353, ook een boek te vinden is. Dit is volgens één van de
aanwezigen ‘de vertaling van de Ramayana die door Tulsi-das is gemaakt’ (het gaat hier dus om de
Ram-charit-manas). Tevens brandt er naast de kast een vuur.354 Aan het vuur, de koperen pot en de
zeven beelden op de voorste rij, offert de pandit bloemen, voedsel, watjes en licht. Zo af en toe blaast de
pandit op een schelp en slaat hij met een bel, het teken dat de god neerdaalt in het beeld. Tevens legt hij
voor de beelden, de pot en het vuur stukjes mango- en bananenbladeren neer, die hij vervolgens
besprenkelt met pañcamrita (godennectar)355. Ook brengt hij tijdens de puja op de beelden een tilak356
aan. Terwijl de pandit de puja uitvoert, worden er door de andere aanwezigen bhajans gezongen. Ook
krijgen de aanwezigen tijdens de puja een tilak toegebracht.
Het tweede deel van de dienst houdt de pandit een toespraak waarbij hij uit de Bhagavata Purana leest
en uitleg geeft. Het lezen uit dit boek gebeurt in het Hindi. Maar omdat er jongeren in de dienst zijn (en
vermoedelijk ook omdat ik er ben) legt de pandit het verhaal zowel in het Hindi als in het Nederlands
uit.
Na de toespraak van de pandit krijgt iedereen een scheutje pañcamrita in de hand. Verschillende
vrouwen brengen vervolgens een arti aan de goden. Ook wordt de goden nog een schaal met voedsel
aangeboden door een man en een vrouw uit de zaal. Daarna is het tijd voor de collecte en wordt de
prasad uitgedeeld. Met het uitdelen van de prasad is de dienst afgelopen.357

5.2.1.3

Shri Ram Mandir Den Haag

De derde mandir die ik heb bezocht, is de Shri Ram Mandir in Den Haag. De Shri Ram Mandir is naar
eigen zeggen eigendom van de Stichting Shri Sanatan Maha Sabha Nederland (dit blijkt de SSSDS te

Dit is waarschijnlijk de ‘kal ā’, de koperen pot met daarin water en vaak een kokosnoot, die door Bakker
genoemd wordt in de beschrijving van zijn kathā in Suriname. In: Bakker, Hindoes in een creoolse wereld, 30-35.
Rambaran stelt overigens dat de kalsa de kosmos symboliseert in: Rambaran, Parivartan, 80.
354 Dit is waarschijnlijk om het eerder genoemde ‘havan’ (vuuroffer) uit te kunnen voeren.
355 Hindoedharma, stel hier je vraag, http://hindoestaans.punt.nl/index.php?r=1&id=503336 (geraadpleegd op 7
juni 2011). Pañcamrita is een vloeistof die bestaat uit melk, yoghurt, suiker, ghee en honing (en soms ook een
stukje blad van een Tulsi-plant). Bakker stelt dat de yoghurt soms vervangen wordt door water. In: Bakker,
Hindoes in een creoolse wereld, 35.
356 Bakker stelt dat ‘tilak’ een merkteken is dat geschilderd wordt op het voorhoofd. In: Bakker, Surinaams
hindoeïsme, 110.
357 De dienst die ik beschrijf, heb ik bezocht op 29 mei 2011.
353
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zijn358). De Shri Ram Mandir in Den Haag is gevestigd in een pand dat eigendom is van deze stichting.
Het pand bevat naast een ruim opgezette bijeenkomstzaal ook nog andere ruimtes waaronder
leslokaaltjes, een bibliotheek en een keuken.
De dienst die ik op zondagmiddag bezoek359, begint om 14.00 uur. Tijdens het eerste deel van de dienst
wordt er een puja gebracht aan alle beelden die voor in de ruimte opgesteld staan en tevens aan het
vuur dat hier in een aparte ruimte brandt. De puja wordt, onder begeleiding van een pandit, gebracht
door een echtpaar uit de gemeenschap waarvan de man binnenkort jarig is. Ook op de website van de
Shri Ram Mandir worden verjaardagen genoemd als reden om een puja (hier yagja genoemd) uit te
voeren in de mandir.360 Tijdens het brengen van de puja, worden er bhajans ten gehore gebracht voor in
de zaal en krijgen de aanwezigen een rode tilak toegebracht. Als de puja afgelopen is, zingt men
gezamenlijk de Shri Hanuman chalisa.361 Vervolgens neemt de pandit plaats en begint naar eigen zeggen
aan een Ramayanlezing (uit de Ram-charit-manas). Hij leest een gedeelte over het huwelijk van Sita met
Rama en vertelt dat zelfkeuze één van de huwelijksvormen is die het hindoeïsme rijk is. Zelf benadrukt
hij dat het goed is om zelf te kiezen omdat je dan ook de verantwoordelijkheid neemt voor de keuze die
je maakt. Deze uitspraak beperkt de pandit niet alleen tot het huwelijk maar hij stelt dat we op alle
gebieden van ons leven een vrije keuze hebben en verantwoordelijkheid moeten nemen. Na de lezing
wordt er een arti verricht. Ook wordt het geld opgehaald en krijgen de aanwezigen zowel een scheutje
pañcamrita in de hand als een zakje met prasad uitgereikt. Na de dienst is er boven in het gebouw nog
een maaltijd. Om circa vijf uur verlaten de meeste mensen het pand.

5.2.2 De enquête
Voor meer specifieke dataverzameling van mijn onderzoek heb ik ervoor gekozen om in de
verschillende mandirs enquêtes uit te delen. In dit gedeelte wil ik kort wat zaken uiteen zetten die van
belang zijn voor het verstaan van de verwerking van de resultaten van de enquête in de volgende
paragraaf.

Shri Ram Mandir Den Haag, organisatie, http://www.shrirammandir.nl/organisatie.htm (geraadpleegd: 7 juni
2011). Zij noemen deze vereniging vervolgens met de afkorting SSSDS. Dit betekent dat het gaat over de eerder
genoemde Stichting Shri Sanatan Dharm Sabha. Dit wordt door het onderzoeksrapport van het Ministerie van
Justitie bevestigd: Representativiteitstoets Hindoeraad Nederland, 18, 19,
http://www.panditregister.nl/dossiers/Total%20Representativiteitstoets%20HRN%2015-08-2006.pdf
(geraadpleegd: 30 mei 2011).
359 De dienst die ik beschrijf, heb ik bezocht op 5 juni 2011.
360 Shri Ram Mandir Den Haag, activiteiten, http://www.shrirammandir.nl/activiteiten.htm (geraadpleegd: 7 juni
2011).
361 Lutgendorf stelt dat het Hanuman chalisa ook toegeschreven wordt aan Tulsi-das en dat het de meest
gereciteerde korte religieuze tekst is in het huidige Noord-India. Het Hanuman chalisa is opgebouwd uit
verschillende tekstgedeelten uit de Ram-charit-manas. In: Lutgendorf, The Life of a Text, 11.
358
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5.2.2.1

De doelstelling van de enquête

De enquête die ik heb opgesteld, heeft als doel mij informatie te verschaffen om het tweede deel van
mijn onderzoeksvraag te beantwoorden. In mijn onderzoeksvraag stelde ik onder andere de vraag naar
het belang van Sita, Ahalya en Mandodari als rolmodellen voor hindoe-vrouwen in Nederland en welke
kenmerken van Sita, Ahalya en Mandodari voor hen daarbij centraal staan.
Het doel van de enquête is dan ook om helder te krijgen welke kenmerken deze specifieke groep
hindoe-vrouwen in Nederland toeschrijft aan Ahalya, Sita en Mandodari en in hoeverre deze vrouwen
Sita, Ahalya en Mandodari zelf als voorbeelden zien voor (deelgebieden van) hun eigen leven.
Daarnaast wilde ik in mijn enquête ook te weten komen of de Ram-charit-manas inderdaad zoveel
bekendheid geniet, als in de literatuur over hindoeïsme in Nederland vermeld staat. Daarom heb ik
gevraagd of de vrouwen bekend zijn met de Ram-charit-manas en op welke wijze ze kennis nemen van
dit werk. Deze vragen dienen echter niet het hoofddoel van de enquête maar ik heb ze ingevoegd om
erachter te komen of de geënquêteerden bekend zijn met het werk en om het werkelijke belang van dit
werk voor mijn onderzoekspopulatie te toetsen.

5.2.2.2

Opzet en inhoud van de enquête

Zoals ik al eerder heb vermeld, heb ik gekozen voor het gebruik van enquêtes. In deze paragraaf zal ik
inzicht verschaffen in de opzet en inhoud van mijn enquête. De papieren versie van mijn enquête is ook
te vinden in bijlage A.
De enquête die volgt na de introductiebrief, is ingedeeld in vijf delen. Het eerste en het vijfde deel
bevatten vragen die betrekking hebben op meer algemene informatie van de geënquêteerde. Een deel
van deze informatie zal in de volgende paragraaf in kaart worden gebracht.
Het tweede, derde en vierde deel van de enquête bevatten vragen die achtereenvolgens over Ahalya,
Sita en Mandodari gaan. Over deze drie personages worden inhoudelijk soortgelijke vragen gesteld. Bij
alle drie de personages wordt gevraagd kenmerken aan te kruisen die de geënquêteerde van toepassing
vindt op het personage. Vervolgens wordt gevraagd uit die lijst aan te geven welke drie van deze
eigenschappen de geënquêteerde het meest voorbeeldig en navolgenswaardig vindt aan het personage
en wordt gevraagd welk verhaalfragement men het meest aansprekend vindt. Daarna worden nog twee
vragen gesteld die betrekking hebben op het belang van het personage op (deelgebieden van) het leven
van de geënquêteerde.
De vragen die betrekking hebben op Sita, Ahalya en Mandodari zijn vooral gesloten vragen met vooraf
gegeven antwoordcategorieën. Deze manier van vragen sloot aan bij mijn keuze voor een
gestructureerd onderzoek in plaats van meer open vragen. Middels de enquête hoop ik namelijk
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antwoorden op specifieke vragen te krijgen die zijn gegroeid tijdens het schrijven van de eerdere
hoofdstukken van mijn scriptie.362
Omdat bij een enquête veelal geen mondelinge uitleg gegeven kan worden, heb ik ervoor gekozen
vaktaal te vermijden in mijn enquête en de vragen zo begrijpelijk mogelijk te formuleren. Ik spreek dan
ook over ‘vragenlijst’ in plaats van enquête en gebruik woorden als ‘voorbeeld’ of ‘voorbeeldfiguur’ in
plaats van ‘rolmodel’ (wat te gewichtig kan overkomen). Tevens bleek uit mijn eerste bezoeken aan de
verschillende mandirs dat het merendeel van de ondervraagden de Ram-charit-manas van Tulsi-das
simpelweg de Ramayana noemt. Daarom heb ik mijn vragenlijst aangepast en voeg ik als ik het heb over
de Ram-charit-manas van Tulsi-das ook de titel Ramayana van Tulsi-das toe.

5.2.2.3

De geënquêteerden

Allereerst beperk ik mijn onderzoek tot hindoe-vrouwen in Nederland. Omdat dit nogal een grote groep
is, heb ik een steekproef genomen. Ik wil dan ook benadrukken dat de uitspraken die ik hier doe alleen
gelden voor de vrouwen van mijn onderzoeksgroep. De resultaten van dit onderzoek zijn niet algemeen
geldend voor alle hindoe-vrouwen in Nederland. Ik zal in de analyse dan ook veelal spreken over de
‘geënquêteerden’ of namen noemen.
Om het onderzoek toch wat breder te laten zijn dan een steekproef uit een populatie uit één geografisch
gebied of één specifieke mandir, heb ik drie verschillende mandirs bezocht in drie verschillende
plaatsen. Deze drie mandirs heb ik al eerder beschreven in paragraaf 5.2.1.
In deze mandirs heb ik verschillende vrouwen van verschillende leeftijden aangesproken en hen een
papieren versie van mijn enquête gegeven. Later heb ik, om deelname aan het onderzoek (voor jongere
vrouwen) toegankelijker te maken, mijn enquête ook gedigitaliseerd.363 Uiteindelijk hebben tien
vrouwen de enquête volledig ingevuld. Hoewel ik hoopte door de digitale versie wat meer jongere
vrouwen te bereiken, is in het overzicht van de geënquêteerden op pagina 89 te zien dat de meeste
vrouwen die de enquête terug hebben gestuurd, ongeveer vijftig jaar oud zijn. Vrouwen die ouder
waren, wilden vaak niet meewerken en jongere vrouwen (die overigens vaak minder goed
vertegenwoordigd waren in de mandirs) namen de enquête soms wel aan, maar vulden deze niet in.
Opvallend is ook de jonge leeftijd van de eerste geënquêteerde (Shama) die ik tijdens onze ontmoeting
in de mandir wat ouder had geschat. Gezien het feit dat ze de enquête serieus en nauwkeurig had
ingevuld, heb ik haar antwoorden zonder twijfel opgenomen in het onderzoek. Wel is het opvallend dat
zij als enige aangeeft niet bekend te zijn met de Ram-charit-manas. De andere negen vrouwen geven aan
Baarda e.a., Basisboek enquêteren en gestructureerd interviewen, 6.
Dit om de drempel voor deelname aan het onderzoek te verlagen. Overigens heb ik de ingevulde papieren
versies van de enquête zelf later ingevoerd in het systeem zodat de statistieken die verbonden zijn aan de digitale
enquête representatief zijn voor mijn hele onderzoeksgroep. De enquête is in te vullen en te bekijken op de
volgende webpagina: http://www.enquetemaken.be/toonenquete.php?id=79448 .
362
363
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wel bekend te zijn met dit werk. Uit de antwoorden die zij vervolgens geven op de vraag op welke wijze
zij dan kennis nemen van de Ram-charit-manas, blijkt dat ze allemaal kennis nemen van dit werk
tijdens lezingen of toespraken in diensten. Ook komen veel vrouwen meer te weten over de Ram-charitmanas door er films over te kijken en er muziek van te beluisteren. Daarnaast geven vijf
geënquêteerden aan dat ze meer over de inhoud de Ram-charit-manas te weten komen tijdens
Ramnavmi.
Verder is te zien dat de helft van de geënquêteerden minimaal vier keer per maand naar de mandir gaat.
Er is slechts één geënquêteerde die gemiddeld minder dan twee keer per maand een mandir bezoekt.
Voor overige antwoorden, informatie en exacte getallen over de geënquêteerden verwijs ik naar de
statistieken die in de bijlagen te vinden zijn. In de bijlagen zijn ook antwoorden te vinden op vragen
over Ahalya, Sita en Mandodari, die ik vanwege de beperktheid van dit onderzoek niet op heb kunnen
nemen in de analyse die volgt in de volgende paragrafen.
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gegevens geënquêteerden

per maand

Shiv Mandir

Shama

> 4 keer

manas

2- 4 keer

mandir bezoek

< 2 keer

Ram-charit-

nee

leeftijdscategorie

ja

Frequentie

> 50 jaar

Bekendheid

36- 50
jaar

Geboortejaar/

20- 35
jaar

Naam:

< 20 jaar

Mandir:

1998

Rotterdam
Ranisha

1977

Chitra
Radha
Romina

Hanoeman

1971
1981
1962

Shalini

1958

Mandir
Spijkenisse

Shri Ram

Shanti

1967

Chandni

1962

Mandir Den
Haag
Eva
Geeta

1959
1962

Tabel 1: Overzicht gegevens geënquêteerden
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5.3

Ahalya, Sita en Mandodari: rolmodellen voor hindoe-vrouwen in

Nederland?
In de volgende paragrafen zal besproken worden welke eigenschappen de geënquêteerden toeschrijven
aan Ahalya, Sita en Mandodari én of zij deze personages zelf als rolmodellen zien voor hun eigen leven.
Achtereenvolgens zullen Ahalya, Sita en Mandodari aan de orde komen. De geënquêteerden heb ik
steeds vijf vragen gesteld per personage. Voor de bespreking van de (voorbeeldige) kenmerken van de
personages gebruik ik steeds de eerste drie vragen. Bij de eerste vraag hebben de geënquêteerden uit
een lijst van veertig kenmerken aangekruist welke kenmerken ze van toepassing vinden op het
personage. Vervolgens is hen gevraagd welke drie van de door hen zelf aangekruiste kenmerken zij het
meest voorbeeldig en het meest navolgenswaardig vinden (overigens is deze vraag door niet alle
geënquêteerden even zorgvuldig ingevuld). Daarnaast heb ik de geënquêteerden gevraagd aan te geven
welk verhaalfragment waarin het personage een bepaalde houding aanneemt of een bepaalde
handeling verricht, hen het meest aanspreekt.
In de andere twee vragen wordt gevraagd om te reageren op de stelling of de geënquêteerde het
personage zelf als een voorbeeldfiguur ziet. Vervolgens kan de geënquêteerde aangeven voor welke
rollen zij dat wel of niet vindt gelden. De antwoorden die op deze twee vragen gegeven zijn, zal ik
gebruiken voor de bespreking van Ahalya, Sita en Mandodari als rolmodellen. In deze paragraaf
bespreek ik steeds de rollen die door minstens de helft van de vrouwen die het personage in meer of
mindere mate een voorbeeldfiguur vinden, zijn aangekruist. Als ik hier over ‘de helft van de vrouwen’
spreek, kan dat aantal dus per personage verschillen en is dat afhankelijk van de reacties op de eerdere
vraag.
Een groot deel van de antwoorden die de geënquêteerden gegeven hebben, zijn te vinden in de tabellen
die opgenomen zijn in de tekst. Voor de samenstelling van deze tabellen met antwoorden, heb ik
gebruik gemaakt van de statistieken de verbonden zijn aan mijn digitale enquête (het complete
overzicht daarvan is te vinden in de bijlagen). Omdat het hier een kleine onderzoeksgroep betreft, heb
ik verder geen andere programma’s gebruikt voor de verwerking van de antwoorden.
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5.3.1 Ahalya
5.3.1.1

Ahalya’s kenmerken

De tien geënquêteerden hebben uit de lijst van veertig vooraf gegeven kenmerken, per persoon
gemiddeld 6,4 kenmerken aangekruist die zij van toepassing vinden op Ahalya. We stellen hier de
kenmerken aan de orde die door minimaal de helft van de geënquêteerden zijn aangekruist of die
minimaal drie keer genoemd zijn als navolgenswaardige kenmerken of eigenschappen. In de
onderstaande tabel staat weergegeven om welke eigenschappen dat gaat, hoeveel geënquêteerden deze
eigenschappen hebben aangekruist en welke eigenschappen de geënquêteerden het meest
navolgenswaardig vinden aan Ahalya. Daaronder wordt weergegeven welk verhaalfragment uit de
Ram-charit-manas waarin Ahalya een bepaalde handeling verricht of een bepaalde houding aanneemt,
de geënquêteerden het meest aanspreekt.
Kenmerken van Ahalya

Aantal keer

Aantal keer dat het kenmerk voorbeeldig en

aangekruist

het navolgen waard wordt gevonden

Trouw aan haar man

6

1

Liefdevol

6

2

Aantrekkelijk

5

0

Zorgzaam

5

3

Geduldig

4

3

Oprecht

3

3

Verhaalfragment over Ahalya dat de geënquêteerden het meest aanspreekt (80 procent):
* Het verhaalfragment dat gaat over haar toewijding aan Rama op het moment dat hij haar verlost heeft
van haar vloek
Tabel 2: Overzicht kenmerken die door de geënquêteerden toegeschreven zijn aan Ahalya

In tabel 2 is te zien dat zes geënquêteerden stellen dat Ahalya ‘trouw aan haar man’ en ‘liefdevol’ is. Het
laatste kenmerk wordt ook twee keer genoemd als een eigenschap die de geënquêteerden voorbeeldig
en navolgenswaardig vinden aan Ahalya.
Dat Ahalya ‘liefdevol’ is, wordt in de Ram-charit-manas geschreven over Ahalya, op moment dat Rama
haar verlost van haar vloek. Het gaat hier dan in het bijzonder over liefde voor Rama. Het is eveneens
dit verhaalfragment dat de overgrote meerderheid van de geënquêteerden het meest aanspreekt.
‘Trouw aan haar man’ is een kenmerk dat door opvallend veel vrouwen wordt aangekruist. Zowel in de
primaire literatuur als in de bespreking van Ahalya in de (wetenschappelijke) literatuur, lijkt het
overspel met de god Indra voorop te staan (dat we eerder kunnen vertalen als ontrouw aan haar man
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en overspel). Kenmerken als ‘overspelig’ en ‘lichtzinnig’ zijn echter geen enkele keer aangekruist door
de geënquêteerden. Overigens zijn er nog veertien andere kenmerken waaronder ‘zelfbewust’ en
‘levenslustig’ die geen enkele keer zijn aangekruist. Ook Ahalya’s eerder besproken status als pañca
kanya en haar ‘onafhankelijkheid’ die daar volgens Bhattacharya aan verbonden is, wordt door de
geënquêteerden niet als een kenmerk van Ahalya aangekruist. Wat wel opvalt, is dat ‘oprecht’ een
kenmerk is, dat door een groot aantal geënquêteerden hoog gewaardeerd wordt (in verhouding tot de
rest) en als navolgenswaardige eigenschap wordt gezien. ‘Oprecht’ is wel een kenmerk dat zou kunnen
passen bij het karakter van een pañca kanya, die we eerder omschreven hebben als iemand die recht
doet aan haar onafhankelijke natuur en in die zin ook eerlijk en oprecht is in wat ze doet. Of de
geënquêteerden dit echter bedoelden, is niet op te maken uit de rest van de door hen aangekruiste
antwoorden.
Naast dat men vindt dat Ahalya ‘trouw aan haar man’ en ‘liefdevol’ is, vindt de helft van de
geënquêteerden Ahalya ook ‘aantrekkelijk’ en ‘zorgzaam’. Eveneens vinden ze ‘zorgzaam’ een
eigenschap die het navolgen waard is. In de Ram-charit-manas en in de Ramayana van Valmiki, is het
laatste niet een kenmerk dat in het oog springt. Het enige onderdeel in het verhaal dat kan wijzen op
Ahalya’s mogelijke zorgzaamheid is de gastvrijheid die ze bewijst aan Rama, Lakshmana en Vishvamitra
op moment dat ze verlost is. Dat Ahalya ‘aantrekkelijk’ wordt gevonden, hoeft ons echter niet te
verbazen. Dit wordt onder andere naar voren gebracht in de Ramayana van Valmiki, waarin over haar
bijzondere schoonheid gesproken wordt.
Een laatste kenmerk dat aan Ahalya wordt toegeschreven door de geënquêteerden en dat door hen
voorbeeldig wordt gevonden, is Ahalya’s ‘geduld’. In de literatuur zagen we naar voren komen dat zij
duizenden jaren wachtte op Rama. Mogelijk doelen de geënquêteerden hierop, hoewel de
geënquêteerden haar gedrag tijdens deze lange periode van wachten (bijvoorbeeld kenmerken als
‘boetvaardig’ of ‘devoot’) niet veel aankruisten.

5.3.1.2

Ahalya als rolmodel

Zien hindoe-vrouwen in Nederland Ahalya nu zelf als een rolmodel? Op deze vraag zijn door de
geënquêteerden verschillende antwoorden gegeven zoals te zien is in de tabel op de volgende pagina.
Van de tien geënquêteerden vinden slechts drie vrouwen dat Ahalya geen voorbeeldfiguur is voor welk
onderdeel van hun leven dan ook. Zeven vrouwen vinden dat Ahalya (op bepaalde deelgebieden van
hun leven) wel een voorbeeldfunctie heeft. Wel hebben de geënquêteerden niet allemaal even
nauwkeurig aangegeven voor welke gebieden van hun leven dat dan geldt of zou kunnen gelden.
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Twee ‘rollen’ die door minstens de helft van de vrouwen364 zijn aangekruist, zijn de rol van ‘gelovige’ en
de rol van ‘moeder’. De eerste rol komt overeen met wat we eerder in de literatuur behandelden. Ahalya
wordt vaak geprezen om haar liefde voor Rama. Deze liefde van Ahalya voor Rama wordt in de Ramcharit-manas ook uitgebreid beschreven in de lofrede die Ahalya houdt op moment dat Rama haar
bevrijdt van haar vloek.
De tweede rol (die van moeder) is vanuit de Ram-charit-manas wat minder goed te begrijpen. Hoewel
er in de Ramayana van Valmiki melding gemaakt wordt van een zoon van Ahalya365, wordt er verder in
Ahalya is voor mij

Aantal keer

Antwoord-

Ahalya is voor mij een voorbeeld met

een

aangekruist

mogelijkheden

betrekking tot mijn rol als….

Nee

toepassing

N.v.t.

Dit is voor mij van

2

toepassing

Ja

moeder

1

1

1

1

1

1

1

1

1

0

0

2

Nee
3

Ja

wel en deels niet van

Nee

toepassing

N.v.t.

Dit is voor mij niet

1

1
1

N.v.t.
Dit is voor mij deels

werknemer

helemaal van

2

werkgever

Ja

vriendin

2

partner

Dit is voor mij

kind

vervolgvraag
gelovige

voorbeeldfiguur

1
3

1
1

2

1

1

1

van toepassing
Dit is voor mij

2

helemaal niet van
toepassing
Totale
hoeveelheid

7

Aantal keer ‘ja’

6

0

4

2

1

per categorie

‘positieve’
antwoorden
Tabel 3: Overzicht antwoorden van geënquêteerden met betrekking tot ‘Ahalya als voorbeeldfiguur’

Ik bedoel hier dus de helft van de vrouwen die aangegeven hebben dat zij Ahalya in meer of mindere mate een
voorbeeldfiguur vonden. Concreet bedoel ik hier dus de helft van zeven.
365 Vālmīki, The R m yana of V lmīki (vol. I: B lak nda), 220, 221.
364
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de literatuur niet veel aandacht aan Ahalya’s moederschap geschonken. Mogelijk hebben de
geënquêteerden de ‘rol van moeder’ aangekruist, omdat zij de door hen eerder genoemde
eigenschappen van ‘liefde’ en ‘geduld’ van belang vinden voor hun eigen rol als moeder. Of zij dit echter
bedoelen, kunnen we verder niet opmaken uit de door hen gegeven antwoorden.

5.3.1.3

Ahalya als rolmodel voor hindoe-vrouwen in Nederland?

Wat kunnen we nu zeggen over Ahalya als rolmodel voor hindoe-vrouwen in Nederland? Allereerst
blijkt uit de antwoorden van de geënquêteerden dat Ahalya niet zozeer wordt gezien als de overspelige
vrouw die slechts als een negatief voorbeeld dient. Want hoewel de lijst met veertig kenmerken waaruit
de vrouwen konden kiezen, meerdere ‘negatieve’ kenmerken bevat, zijn deze niet of nauwelijks
aangekruist als kenmerken van Ahalya.
Ook lijken de geënquêteerden de in de wetenschappelijke literatuur veel voorkomende uitleg van
Ahalya als onafhankelijke pañca kanya niet sterk te delen, al zou een kenmerk als ‘oprecht’ daar
natuurlijk wel naar kunnen wijzen.
Ahalya wordt in de praktijk van alledag door deze groep hindoe-vrouwen vooral als voorbeeld gezien
voor hun rol als gelovige en hun rol als moeder. Kenmerken die ze verbinden aan Ahalya en die hen tot
voorbeeld dienen zijn haar ‘zorgzaamheid’, ‘geduld’ en ‘oprechtheid’.
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5.3.2 Sita
5.3.2.1

Sita’s kenmerken

De geënquêteerden hebben uit de lijst van veertig vooraf gegeven kenmerken, per persoon gemiddeld
twaalf kenmerken aangekruist waarvan zij vinden dat deze van toepassing zijn op Sita. Dit zijn er
beduidend meer dan de hoeveelheid kenmerken die de geënquêteerden bij Ahalya hebben aangekruist.
Toch heb ik er ook voor de bespreking van Sita’s kenmerken voor gekozen weer die kenmerken weer te
geven die door minimaal de helft van de geënquêteerden zijn aangekruist en eveneens de
eigenschappen te noemen die door minimaal drie geënquêteerden genoemd zijn als navolgenswaardige
kenmerken of eigenschappen van Sita. In de onderstaande tabel staat weergegeven om welke
kenmerken het gaat, hoe vaak deze kenmerken zijn aangekruist en welke van Sita’s kenmerkende
eigenschappen het meest navolgenswaardig gevonden worden. Ook worden hier de verhaalfragmenten
weergegeven waarin Sita een bepaalde handeling verricht of een bepaalde houding aanneemt, die de
geënquêteerden het meest aansprekend vinden.
Kenmerken van Sita

Aantal keer

Aantal keer dat het kenmerk voorbeeldig

aangekruist

en het navolgen waard wordt gevonden

Liefdevol

8

4

Zorgzaam

8

4

Moedig

7

3

Trouw aan haar man

7

1

Kalm

6

1

Vergevingsgezind

6

1

Opofferingsgezind

6

1

Oprecht

6

2

Dienstbaar

5

2

Zelfstandig

5

1

Intelligent

5

0

Aantrekkelijk

5

0

Verhaalfragmenten over Sita die de geënquêteerden het meest aansprekend vinden (elk 40
procent):
* Het verhaalfragment dat gaat over haar vastbeslotenheid om met Rama mee te gaan in ballingschap
* Het verhaalfragment dat gaat over haar gehoorzaamheid aan Rama op het moment van de
vuurproef
Tabel 4: Overzicht kenmerken die door de geënquêteerden toegeschreven zijn aan Sita
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Allereerst valt op dat de eigenschappen die het meest zijn aangekruist ook de eigenschappen zijn die
door de meeste geënquêteerden voorbeeldig gevonden worden. Volgens de geënquêteerden is Sita
vooral ‘liefdevol’, ‘zorgzaam’, ‘moedig’ en ‘trouw aan haar man’. Een aantal van de geënquêteerden vindt
de eerste drie eigenschappen ook voorbeeldig en het navolgen waard.
Dat Sita als ‘liefdevol’ wordt gezien, hoeft ons niet te verbazen. Haar liefde voor haar man wordt
verschillende keren in het verhaal beschreven. De eerste ontmoeting van Rama en Sita is daar een
voorbeeld van. Tulsi-das schrijft dat Sita bij deze ontmoeting met Rama, haast een flauwte krijgt,
vanwege de extreme liefde die ze voelt voor Rama.366 Sita’s liefde blijft in het verhaal echter niet beperkt
tot Rama. Ook de liefde die ze voelt voor haar familie wordt in de Ram-charit-manas meerdere keren
naar voren gebracht, onder andere op het moment dat haar vader haar opzoekt tijdens de periode van
ballingschap.
‘Zorgzaam’, de tweede eigenschap die aan Sita toegeschreven wordt, is een eigenschap die in de praktijk
vaak gelijk staat aan ‘zorgen voor’. Zorgzaamheid is nauw verwant met andere eigenschappen zoals
‘dienstbaarheid’, een eigenschap die ook door vijf geënquêteerden aan Sita toegeschreven wordt. Deze
houding van dienstbaarheid hebben we onder andere naar voren zien komen in de directe beschrijving
van Sita waar we een tekst hebben behandeld die ging over haar dienstbaarheid wat betreft
huishoudelijke taken aan het hof.
Een derde kenmerk dat door de meeste geënquêteerden toegeschreven wordt aan Sita is ‘moedig’. Dit
kenmerk van Sita komt regelmatig (op indirecte wijze) naar voren in het verhaal. Te denken valt aan
haar houding die naar voren komt in de twee verhaalfragmenten die het hoogst scoren onder de
geënquêteerden, namelijk het verhaalfragment dat gaat over de vuurproef en het verhaalfragment dat
gaat over haar vastbeslotenheid om met Rama mee te gaan in ballingschap. Het feit dat Sita mee wil
gaan in ballingschap getuigt van moed. Niet alleen omdat zij erop staat dat ze met Rama mee wil en de
ontberingen van het bos niet schuwt, maar ook omdat zij Rama en haar schoonmoeder moet
tegenspreken. Over dit verhaalfragment hebben we eerder gesteld dat het iets zou kunnen laten zien
van de zelfstandigheid van Sita. Hoewel door verschillende auteurs wordt beschreven dat Sita’s keuze
toch een keuze is die past binnen het plaatje van een echte pativrata, geven de geënquêteerden aan dat
zij Sita wel ‘zelfstandig’ vinden. Mogelijk vinden zij dit verhaalfragment een voorbeeld van Sita’s
zelfstandigheid. Aan de andere kant laten de geënquêteerden in hun antwoorden zien dat Sita voor hen
ook wel een pativrata is. Eerder schreef ik al dat Young stelde dat een pativrata omwille van de
verplichtingen die ze aan haar man heeft, zichzelf opoffert. De opofferingsgezindheid van Sita is ook de
geënquêteerden niet ontgaan. Kenmerken die gezien kunnen worden als kenmerken van een pativrata
en die door de geënquêteerden meerdere keren genoemd zijn als kenmerken van Sita, zijn haar
eerdergenoemde zorgzaamheid en dienstbaarheid en ook haar trouw aan haar man en haar

366

Tulasīdās, Tulasidasa’s Shriramacharitamanasa, 133.
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opofferingsgezindheid. Mensen die dergelijke eigenschappen bezitten, stellen vaak hun eigen belangen
(deels) ondergeschikt aan de belangen van de ander. Dit is iets wat we ook bij Sita tegen komen. Toch
contrasteren de geënquêteerden Sita als pativrata minder met de pañca kanya’s als dit wordt gedaan
door bijvoorbeeld een auteur als Bhattacharya. Kenmerken als ‘afhankelijk’, ‘volgzaam’ en ‘zwijgzaam’
worden namelijk niet of nauwelijks aangekruist in de enquêtes.
Volgens de geënquêteerden is Sita naast de verschillende eerder genoemde kenmerken ook ‘kalm’,
‘vergevingsgezind’, ‘oprecht’, ‘intelligent’ en ‘aantrekkelijk’ te noemen. Dat Sita door de geënquêteerden
aantrekkelijk wordt gevonden, komt overeen met wat we in de Ram-charit-manas tegenkomen. Tulsidas roemt Sita regelmatig om haar bijzondere schoonheid. Sita’s kalmte komt onder andere naar voren
op het moment dat ze de vuurproef moet ondergaan. Waarom de geënquêteerden Sita ‘intelligent’,
‘vergevingsgezind’ en ‘oprecht’ vinden, is lastig te verklaren. Ik laat een bespreking van deze drie
kenmerken achterwege omdat dat mijns inziens te speculatief zou worden.

5.3.2.2

Sita als rolmodel

In de tabel op de volgende pagina is te zien dat Sita door negen van de tien geënquêteerden wordt
gezien als een voorbeeldfiguur voor één of meerdere deelgebieden van hun leven. Ook is te zien dat bij
Sita meer is aangekruist dan bij Ahalya. Één geënquêteerde (Eva) heeft zelfs overal ‘ja’ ingevuld.
Sita is voor zeven van de geënquêteerden een voorbeeld met betrekking tot hun rol als ‘gelovige’. Zoals
we bij ‘de indirecte voorstelling van Sita’ al hebben gezien, is de liefde van Sita voor Rama een metafoor
van de liefde van de gelovige voor god. Aangezien ze alle acht ‘liefdevol’ als kenmerk van Sita hebben
aangekruist en vier van hen dit ook als navolgenswaardige eigenschap van Sita hebben aangekruist,
zullen de geënquêteerden mogelijk aan Sita als voorbeeld voor hun eigen devotie voor god gedacht
hebben.
Sita is, net als Ahalya, ook een voorbeeld voor een groot deel van de geënquêteerden met betrekking tot
hun rol als moeder. Opgemerkt moet worden dat Tulsi-das in de Ram-charit-manas niet verhaalt over
de tweeling die Rama en Sita later krijgen. Dit deel van het verhaal, waarin de zwangere Sita vanwege
geruchten van onkuis gedrag met Ravana verbannen wordt door Rama, wordt wel genoemd in de
Ramayana van Valmiki en wordt soms toegevoegd als appendix aan de Ram-charit-manas.367 In dit
verhaalgedeelte wordt ook beschreven dat Sita en haar zonen Rama uiteindelijk weer ontmoeten. Deze
ontmoeting tussen Sita en Rama wordt ook door één van de geënquêteerden beschreven als het meest
aansprekende verhaalfragment over Sita. Sita komt in deze ontmoeting met Rama (volgens deze
geënquêteerde) op voor zichzelf en kaart ten overstaan van het volk het onrecht aan dat haar is

Dit gedeelte heet de Lavakushakanda en is genoemd naar de zonen van Rama en Sita die Lava en Kusha heten.
Zie verder: Tulasīdās, Tulasidasa’s Shriramacharitamanasa, 665-712.
367
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aangedaan. 368 Overigens wordt in dit verhaalgedeelte nauwelijks iets geschreven over wat het
‘moederschap’ van Sita concreet inhield. Wel kan het ook in het geval van Sita zo zijn dat de
geënquêteerden de eerder genoemde eigenschappen als ‘liefdevol’ en ‘zorgzaam’ in hun eigen leven
goed tot uitdrukking kunnen laten komen in hun rol als moeder. Dit kan eveneens gezegd worden over
de andere rol waarin Sita door zes geënquêteerden als voorbeeld wordt gezien, namelijk de rol van
partner. Wat de geënquêteerden concreet daarin tot voorbeeld is, kunnen we uit dit antwoord niet
opmaken. Wel kan gesteld worden dat de eigenschappen die zij veelal toeschrijven aan Sita en hoog
waarderen, eveneens eigenschappen zijn die in de Ram-charit-manas juist naar voren komen in de
relatie van Sita met haar man. Te denken valt dan aan haar liefde, zorgzaamheid, dienstbaarheid,
opofferingsgezindheid en trouw.
Sita is voor mij een

Aantal keer

Antwoord-

Sita is voor mij een voorbeeld met betrekking

voorbeeldfiguur

aangekruist

mogelijkheden

tot mijn rol als….

helemaal van

Nee

toepassing

N.v.t.

Dit is voor mij van

3

toepassing

Ja

partner

vriendin

werkgever

werknemer

Ja

moeder

2

kind

Dit is voor mij

gelovige

vervolgvraag

2

1

2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

4

3

3

Nee
N.v.t.

Dit is voor mij deels

4

Ja

wel en deels niet

Nee

1

van toepassing

N.v.t.

1

Dit is voor mij niet

2
1
2

1

1

1

0

van toepassing
Dit is voor mij

1

helemaal niet van
toepassing
Totale
hoeveelheid

9

Aantal keer ‘ja’

7

1

6

6

3

per categorie

‘positieve’
antwoorden
Tabel 5: Overzicht antwoorden van geënquêteerden met betrekking tot ‘Sita als voorbeeldfiguur’
368

Dit verhaalfragment is door Radha toegevoegd in de open-antwoordcategorie.
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5.3.2.3

Sita als rolmodel voor hindoe-vrouwen in Nederland?

Sita wordt door de geënquêteerden meer dan de eerder besproken Ahalya, als een voorbeeldfiguur
gezien. Slechts één van de vrouwen (Shalini) ziet Sita niet als een voorbeeldfiguur.
Daarnaast vinden de geënquêteerden dat Sita’s belang als voorbeeldfiguur zich uitstrekt over meerdere
deelgebieden van hun leven. Meer dan de helft van de vrouwen geeft aan dat Sita voor hen een
voorbeeld is met betrekking tot hun rol als gelovige, moeder en als partner. Afgaand op deze gegevens,
kan gesteld worden dat Sita voor de meeste van de geënquêteerde vrouwen een rolmodel is.
Kenmerken van Sita die daarbij van belang worden geacht, zijn haar ‘zorgzaamheid’ en ‘moed’. Ook
komt in de antwoorden naar voren dat Sita ‘liefdevol’ is en dat ook dit een voorbeeldige eigenschap is.
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5.3.3 Mandodari
De geënquêteerden hebben bij Mandodari per persoon gemiddeld 8,6 kenmerken aangekruist. Wat
opvalt, is dat ze veel verschillende kenmerken van toepassing vinden op Mandodari. Slechts zeven
kenmerken zijn door geen enkele geënquêteerde aangekruist. Door deze spreiding, zijn er uiteindelijk
niet veel kenmerken die erg hoog scoren. Dit is te zien in de onderstaande tabel waarin de kenmerken
zijn weergegeven die door minstens de helft van de geënquêteerden zijn aangekruist of die minimaal
drie keer genoemd zijn als navolgenswaardige en voorbeeldige kenmerken of eigenschappen. Ook staat
onderaan de tabel weergegeven welk verhaalfragment waarin Mandodari een bepaalde handeling
verricht of een bepaalde houding aanneemt, de geënquêteerden het meest aanspreekt.

5.3.3.1

Mandodari’s kenmerken

Mandodari is volgens zes van de geënquêteerden ‘dienstbaar’, ‘liefdevol’ en ‘trouw aan haar man’ te
noemen. De laatste twee kenmerken heb ik ook genoemd in paragraaf 4.4.3.2 waar ik ben ingegaan op
de indirecte voorstelling van Mandodari in de Ram-charit-manas. In die paragraaf is onder andere aan
de hand van secundaire literatuur beschreven op welke wijze Mandodari met haar man Ravana omging
en hoe ze probeerde hem tegen te houden de strijd tegen Rama op te nemen. Hoewel Mandodari het
niet met haar man eens was en keer op keer haar goede raad met hem deelde, bleef ze (zoals
Bhattacharya stelde) toegewijd aan hem. Deze toewijding, zo zagen we eerder, maakt dat Mandodari
soms ook als een pativrata wordt gezien. Mogelijk doelen de geënquêteerden die ‘dienstbaar’ en ‘trouw
aan haar man’ hebben aangekruist op deze houding van Mandodari die in het bijzonder naar voren
komt in haar gespreken met Ravana.
Kenmerken van Mandodari

Aantal keer

Aantal keer dat het kenmerk

aangekruist

voorbeeldig en het navolgen waard
wordt gevonden

Dienstbaar

6

1

Liefdevol

6

3

Trouw aan haar man

6

0

Gehoorzaam

5

2

Oprecht

4

3

Verhaalfragment over Mandodari dat de geënquêteerden het meest aanspreekt (80 procent):
* De verhaalfragmenten waarin ze Ravana adviseert om Sita terug te geven
Tabel 6: Overzicht kenmerken die door de geënquêteerden toegeschreven zijn aan Mandodari
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De verhaalfragmenten waarin Mandodari haar man adviseert, worden door acht van de tien
geënquêteerden gezien als de meest aansprekende verhaalfragmenten over haar. Uit deze
verhaalfragmenten blijkt ook de liefde van Mandodari voor haar man. Ze probeert hem te overtuigen en
zoekt daarin niet alleen het goede voor zichzelf maar ook voor hem.
Naast ‘liefdevol’, een kenmerk dat door drie van de geënquêteerden als navolgenswaardige eigenschap
wordt gezien, is ook ‘oprecht’ een kenmerk dat drie van de geënquêteerden het navolgen waard vinden.
Dit kenmerk werd ook driemaal genoemd als een voorbeeldige en navolgenswaardige eigenschap van
Ahalya. Bij de beschrijving van Ahalya’s kenmerken stelden we al dat ‘oprecht’ kan worden gezien als
een kenmerk van een pañca kanya. Dat ook Mandodari tot de pañca kanya’s wordt gerekend, is vooral
vanwege haar inzicht, kennis en haar onafhankelijke denken. Belangrijker is misschien nog wel dat ze
haar wijsheid niet voor zichzelf houdt maar deze durft uit te spreken en daardoor de ideeën van haar
man tegenspreekt. Dit zouden we ‘eerlijk’ kunnen noemen, maar ook ‘oprecht’ is een kenmerk dat zich
ervoor leent deze houding van Mandodari te omschrijven.
Toch lijkt het beeld van Mandodari als pañca kanya voor de geënquêteerden niet veel verder te gaan
dan haar ‘oprechtheid’. Kenmerken als ‘onafhankelijk’, ‘intelligent’ en ‘zelfstandig’ worden maar door
één of twee geënquêteerden aangekruist, terwijl dergelijke kenmerken haar status als pañca kanya
zouden moeten bevestigen. ‘Gehoorzaamheid’ en ‘dienstbaarheid’ zijn volgens de geënquêteerden
echter meer van toepassing op Mandodari.

5.3.3.2

Mandodari als rolmodel

Wat kunnen we nu zeggen over Mandodari als rolmodel? In tabel 7 staat weergegeven dat Mandodari
door zes van de geënquêteerden in meer of mindere mate als voorbeeldfiguur wordt gezien. Opvallend
is de (relatief) grote spreiding die waar te nemen is wat betreft de verschillende rollen waarvoor
Mandodari als voorbeeldfiguur dient.
De rol waarvoor Mandodari door de meeste vrouwen als voorbeeldfiguur wordt gezien, is die van
‘partner’. Eerder merkte ik al op in mijn beschrijving van Mandodari als rolmodel in de literatuur, dat
we het meest te weten komen over Mandodari in de relatie tot haar man. De kenmerken die hierboven
behandeld zijn, zullen dan ook veelal gelden voor die specifieke relatie van Mandodari. Het hoeft ons
dan ook niet te verbazen dat deze rol het meest is aangekruist door de geënquêteerden. Hoewel we niet
precies kunnen stellen waarin Mandodari de geënquêteerden in deze rol tot voorbeeld dient, zal haar
liefdevolle raadgeving daar voor enkele van deze vrouwen vermoedelijk wel toe behoren (gezien het
feit dat deze vijf vrouwen ook aangegeven hebben dat ze de verhaalfragmenten waarin Mandodari
Ravana adviseert de meest aansprekende verhaalfragmenten vinden).
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De tweede rol, die door vier van de vrouwen die Mandodari in meer of mindere mate als een
voorbeeldfiguur zien369 is aangekruist, is de rol van ‘gelovige’. Hoewel Mandodari in de Ram-charitmanas de dochter van een demon wordt genoemd, hebben we gezien dat in de Ram-charit-manas
verschillende van de demonen ook toegewijd waren aan Rama. Dat gold tevens voor Mandodari, al
wordt in de Ram-charit-manas niet beschreven hoe ze haar geloof in Rama praktisch vorm gaf. Wel
benoemt en roemt ze Rama’s grootheid meerdere malen als ze Ravana adviseert over de strijd die hij
wil aangaan met Rama en op het moment dat de strijd is gestreden.370
Mandodari is voor

Aantal keer

Antwoord-

Mandodari is voor mij een voorbeeld met

mij een

aangekruist

mogelijkheden

betrekking tot mijn rol als….

toepassing

N.v.t.

Dit is voor mij van

2

toepassing

Ja

vriendin

1

1

1

1

1

Nee

2

werknemer

Nee

1

werkgever

helemaal van

partner

Ja

moeder

1

kind

Dit is voor mij

vervolgvraag

Gelovige

voorbeeldfiguur

1

1

1

1

1

1

1

1

0

0

1

1

1

N.v.t.
Dit is voor mij deels

3

Ja

wel en deels niet

Nee

van toepassing

N.v.t.

Dit is voor mij niet

2

1

1

1

1

2

4

3

2

1

van toepassing
Dit is voor mij

3

helemaal niet van
toepassing
Totale

6

Aantal keer

hoeveelheid

‘ja’ per

‘positieve’

categorie

4

5

3

antwoorden
Tabel 7: Overzicht antwoorden van geënquêteerden met betrekking tot ‘Mandodari als voorbeeldfiguur’

369
370

Dat betreft hier concreet zes vrouwen.
Tulasīdās, Tulasidasa’s Shriramacharitamanasa, 556, 557.
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De derde rol, die eveneens hoog scoort, is de rol van ‘moeder’. In de Ram-charit-manas lezen we over
één kind van Ravana en Mandodari, namelijk Meghanada.371 In verschillende andere geschriften,
waaronder de Adbhuta Ramayana dat door sommigen wordt gezien als een toevoeging van Valmiki aan
de zeven kanda’s van de Ramayana372, wordt beschreven dat Mandodari eveneens de moeder is van Sita
en dat ze Sita te vondeling zou hebben gelegd.373 Waarin Mandodari de geënquêteerden precies tot
voorbeeld is in hun rol als moeder, is net als bij Ahalya en Sita niet helemaal duidelijk.
De rol van ‘vriendin’ is de laatste rol waarvoor Mandodari door de helft van de vrouwen die haar een
voorbeeldfiguur vindt, als voorbeeldfiguur wordt gezien. Mogelijk zien de drie geënquêteerden die deze
rol hebben aangekruist Mandodari’s voorbeeldige kenmerken als ‘oprecht’374 en ‘liefdevol’ en tevens
haar adviserende houding375 als voorbeeldig voor deze specifieke rol.

5.3.3.3

Mandodari als rolmodel voor hindoe-vrouwen in Nederland?

Wat kan nu gezegd worden over Mandodari als rolmodel voor hindoe-vrouwen in Nederland? Hoewel
de uitspraken die hier gedaan worden, beperkt blijven tot deze tien geënquêteerden, zijn er toch een
aantal zaken die opvallen.
Allereerst valt op dat acht van de geënquêteerden Mandodari’s adviezen aan haar man de meest
aansprekende verhaalfragmenten over haar vinden. In deze verhaalfragmenten komt haar karakter als
pañca kanya tot uitdrukking. Toch wordt Mandodari door de geënquêteerden niet zozeer als een pañca
kanya voorgesteld maar lijkt zij voor hen meer eigenschappen te bevatten die passen bij een pativrata
zoals de kenmerken ‘gehoorzaamheid’, ‘dienstbaarheid’ en ‘trouw aan haar man’. Deze discrepantie zien
we tevens naar voren komen in de twee eigenschappen die de meeste geënquêteerden als voorbeeldig
en navolgenswaardig beschouwen aan haar namelijk ‘liefdevol’ en ‘oprecht’. Dat Mandodari het
moeilijkst te omschrijven is als een pañca kanya en dat ze eveneens als een pativrata wordt gezien,
hebben we al eerder behandeld in paragraaf 4.4.3.3. Het beeld dat de geënquêteerden schetsen over
Mandodari komt voor een deel wel overeen met datgene dat we uit de Ram-charit-manas behandeld
hebben.
De resultaten van dit onderzoek gegeven eveneens aan dat Mandodari wel breed inzetbaar is als
rolmodel. Zo is Mandodari een voorbeeld voor de rol van ‘partner’, ‘gelovige’, ‘moeder’ en ‘vriendin’.
Mogelijk wordt zij breed ingezet als rolmodel omdat zij (volgens de geënquêteerden) diverse
eigenschappen bezit.
Tulasīdās, Tulasidasa’s Shriramacharitamanasa, 748.
K.R. Srinivasa Iyengar, Asian variations in Ramayana (New Delhi: Sahitya Akademi, 2003), 43.
373 Bhattacharya, “Pancha Kanya-Part I,” 13, 14.
374 Dit kenmerk wordt door twee van deze drie vrouwen voorbeeldig en het navolgen waard gevonden.
375 Zij geven ook alle drie aan dat ze de verhaalfragmenten waarin Mandodari Ravana adviseert, het meest
aansprekend vinden.
371
372
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Na deze analyse van de enquêtes en een beschrijving van datgene dat de tien geënquêteerden hebben
toegeschreven aan Ahalya, Sita en Mandodari, zal ik het geheel, samen met mijn bespreking uit de
literatuur terugkoppelen aan de deelvragen die ten grondslag lagen aan dit onderzoek. Dit wil ik doen
in het laatste hoofdstuk, de conclusie.
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6

Conclusie

In de voorgaande hoofdstukken heb ik aan de hand van verschillende methoden geprobeerd een
antwoord te vinden op de volgende vraag:
Op welke wijze worden Ahalya, Sita en Mandodari in de Ram-charit-manas voorgesteld; welke
(voorbeeldige) kenmerken worden vanuit de literatuur aan hen toegeschreven; worden zij door hindoevrouwen in Nederland als rolmodellen gezien en welke kenmerken van Ahalya, Sita en Mandodari staan
voor hen daarbij centraal?
Hier zal ik per personage de deelvragen langslopen die in de inleiding zijn geformuleerd en kort
samenvatten wat de bevindingen van mijn onderzoek zijn. Daarnaast zal ik een korte reflectie geven op
de resultaten van het onderzoek per personage. In deze reflectie breng ik een aantal bevindingen naar
voren die de deelvragen overstijgen.
Na de bespreking van de deelvragen en de reflectie per personage zal ik vervolgens enkele algemene
conclusies formuleren die de bespreking van de individuele personages overstijgen. In deze algemene
conclusie geef ik tevens al enkele aanzetten voor verder onderzoek weer. Deze zullen verder uitgebreid
en uitgewerkt worden in het nawoord.
Ahalya
Op welke wijze wordt Ahalya voorgesteld in de Ram-charit-manas?
Ahalya wordt in de Ram-charit-manas vooral naar voren gebracht als zondares die verlost moet
worden. Nadruk ligt daarbij op haar verlossing door Rama en haar toewijding aan en liefde voor Rama
die ze uit op het moment van haar verlossing. Ook wordt in de Ram-charit-manas haar boetvaardigheid
genoemd en wordt gesteld dat ze in de periode van haar vervloeking Rama verwachtte. De reden van
haar vervloeking, wordt niet naar voren gebracht. We komen eigenlijk niets over haar te weten buiten
het verhaalfragment om dat gaat over haar verlossing en haar dankbetuiging aan Rama.
Welke (voorbeeldige) kenmerken van Ahalya worden in het bredere veld van de literatuur naar voren
gebracht?
In de Ramayana van Valmiki wordt in een apart verhaalgedeelte nadrukkelijk vermeld dat Ahalya
bijzondere schoonheid bezit. Ook wordt in dit werk haar overspel met de god Indra en de vervloeking
die daarop volgt, beschreven. Ahalya is in het Ramayana van Valmiki vooral knap en overspelig.
Als Ahalya binnen de wetenschappelijke literatuur aan de orde wordt gesteld, wordt vooral ingegaan op
haar overspel maar ook op haar status als pañca kanya. Daarbij worden vooral haar onafhankelijkheid
en zelfstandigheid naar voren gebracht. Tevens wordt naar voren gebracht dat zij vervolgens wel de
verantwoordelijkheid neemt voor haar straf en dat zij zeer boetvaardig is. Dat laatste kenmerk wordt
eveneens uitdrukkelijk naar voren gebracht in de Adhyatma Ramayana.
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Welke kenmerken schrijven hindoe-vrouwen in Nederland toe aan Ahalya en welke van deze kenmerken
vinden zij voorbeeldig en het navolgen waard?
Hindoe-vrouwen in Nederland (althans mijn specifieke groep geënquêteerden) vinden Ahalya vooral
‘trouw aan haar man’, ‘liefdevol’, ‘aantrekkelijk’ en ‘zorgzaam’. Zij lijken het beeld van Ahalya dat binnen
de wetenschappelijke literatuur aan de orde wordt gesteld (zoals Ahalya als pañca kanya) niet te delen.
Wel zijn ze zich bewust van de schoonheid van Ahalya. De kenmerken die de geënquêteerden van
toepassing vinden op Ahalya, vinden zij overigens niet het meest voorbeeldig aan haar. Kenmerken van
Ahalya die door minimaal drie van de geënquêteerden genoemd zijn als navolgenswaardige
eigenschappen aan haar zijn haar ‘zorgzaamheid’, ‘geduld’ en haar ‘oprechtheid’. Deze kenmerken lijken
wel aan te sluiten bij het beeld van Ahalya dat naar voren komt in de Ram-charit-manas waarin haar
verwachting van, toewijding aan en gastvrijheid ten opzicht van Rama centraal staan. Dat de
geënquêteerde hindoe-vrouwen zich voor hun antwoorden vooral laten leiden door dit tekstgedeelte
uit het leven van Ahalya, blijkt ook uit het feit dat zij het gedeelte dat gaat over Ahalya’s toewijding aan
Rama op het moment dat hij haar verlost heeft van haar vloek, het meest aansprekende
verhaalfragment over haar vinden.
Zien hindoe-vrouwen in Nederland Ahalya zelf als rolmodel voor (deelgebieden van) hun eigen leven?
Uit de enquête blijkt dat zeven van de tien geënquêteerden Ahalya als een voorbeeldfiguur zien voor
(deelgebieden van) hun leven. De rollen van ‘gelovige’ en ‘moeder’ scoren daarbij het hoogst.
Reflectie op Ahalya als rolmodel
Uit het bovenstaande blijkt dat de geënquêteerden zich vooral richten op de ‘positieve’ kant van Ahalya
in tegenstelling tot de vaak ‘negatieve’ kant van haar die vaker naar voren komt in andere verhalen en
wetenschappelijke literatuur. De kenmerken die zij noemen als navolgenswaardig aan Ahalya zoals
haar ‘zorgzaamheid’, ‘geduld’ en ‘oprechtheid’ lijken meer aan te sluiten bij het beeld van Ahalya dat
naar voren komt in de Ram-charit-manas dan bij het beeld dat naar voren komt in menig ander
geschrift. De kant van Ahalya die onder andere in de wetenschappelijke literatuur veelvuldig benadrukt
wordt, zoals haar status als onafhankelijke pañca kanya, wordt door de geënquêteerden nauwelijks
naar voren gebracht. Ook van haar overspel maken ze nauwelijks melding. De vraag is daarom wat
hindoe-vrouwen precies verstaan onder het begrip pañca kanya, als zij Ahalya roemen als een pañca
kanya. De status van Ahalya als pañca kanya en de definitie van pañca kanya’s in het algemeen, zouden
verder onderzocht moeten worden vanuit de praktijk.
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Sita
Op welke wijze wordt Sita voorgesteld in de Ram-charit-manas?
Sita wordt in de Ram-charit-manas voorgesteld als godin en moeder van de wereld. Het meest komen
we echter te weten over haar als de vrouw van (de god) Rama. In haar relatie met Rama staan haar
toewijding, dienstbaarheid en liefde centraal. Dat blijkt bijvoorbeeld uit haar keuze om met haar man
mee te gaan in ballingschap. Haar trouw aan haar man blijkt ook uit de weerstand die ze biedt aan
Ravana’s bedreigingen. Tulsi-das maakt ons in de Ram-charit-manas tevens duidelijk dat Sita
bijzondere uiterlijke schoonheid bezit.
Welke (voorbeeldige) kenmerken van Sita worden in het bredere veld van de literatuur naar voren
gebracht?
In het bredere veld van de literatuur worden vooral Sita’s (plichtsge-)trouwheid, liefde, toewijding en
dienstbaarheid (aan haar man) benadrukt. Sita wordt veelal voorgesteld als een ware pativrata die
zichzelf wegcijfert en de belangen van haar man centraal stelt in haar leven. Als Sita haar man
tegenspreekt op het moment dat hij haar bij zijn ouders achter wil laten, doet ze dat ook om haar plicht
als pativrata hoog te houden en uit liefde voor hem. Daarnaast wordt in de literatuur ook vaak het
verhaalfragment van de ‘vuurproef’ naar voren gebracht. Uit dit verhaalfragment blijkt haar
gehoorzaamheid aan haar partner en haar motivatie om haar kuisheid hoog te houden.
Welke kenmerken schrijven hindoe-vrouwen in Nederland toe aan Sita en welke van deze kenmerken
vinden zij voorbeeldig en het navolgen waard?
De hindoe-vrouwen die deelgenomen hebben aan dit onderzoek geven aan dat zij Sita vooral ‘liefdevol’,
‘zorgzaam’ en ‘moedig’ vinden. Zij vinden deze kenmerken ook het meest voorbeeldig aan haar. Dat Sita
‘liefdevol’ en ‘zorgzaam’ is, sluit aan bij wat we in het Ram-charit-manas naar voren zien komen. Tevens
sluit dit aan bij het beeld van Sita als pativrata. Ook kenmerken als ‘trouw aan haar man’, ‘dienstbaar’ en
‘opofferingsgezind’ die de geënquêteerden aankruisen, passen bij dit beeld. Echter, het beeld van Sita
als pativrata wordt door hen ook afgezwakt. In plaats van Sita ‘afhankelijk’ en ‘volgzaam’ te noemen
vinden zij haar eerder ‘zelfstandig’ en ‘onafhankelijk’.
Zien hindoe-vrouwen in Nederland Sita zelf als rolmodel voor (deelgebieden van) hun eigen leven?
Uit de resultaten van de enquête komt naar voren dat negen van de tien geënquêteerden Sita als een
voorbeeldfiguur zien voor (deelgebieden van) hun leven. De rollen van ‘gelovige’, ‘moeder’ en ‘partner’
scoren daarbij het hoogst.
Reflectie op Sita als rolmodel
Sita scoort onder de tien hindoe-vrouwen die hebben deelgenomen aan dit onderzoek het hoogst als
rolmodel. Sita’s kenmerken die daarbij volgens hen centraal staan, komen overeen met de kenmerken
die passen bij het beeld van haar dat naar voren komt in de Ram-charit-manas. De geënquêteerden
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focussen echter minder op de afhankelijke zijde van Sita als pativrata zoals dat voorgesteld wordt in de
(wetenschappelijke) literatuur. Aan Sita als pativrata lijken zij deels een andere invulling te geven. Wel
geven de geënquêteerden aan dat Sita een voorbeeld is voor hun rol als partner. Aangezien Sita als
pativrata vooral gezien wordt als voorbeeld voor de relatie man-vrouw zou voor verder onderzoek in
kaart gebracht moeten worden hoe de relatie van Rama en Sita dan precies voorgesteld wordt.
Mandodari
Op welke wijze wordt Mandodari voorgesteld in de Ram-charit-manas?
Tulsi-das laat ons weten in de Ram-charit-manas dat Mandodari de dochter van een demon is en dat ze
trouwt met Ravana. Mandodari kenmerkt zich door deugdelijkheid, schoonheid en standvastigheid. Dit
laatste stelt Tulsi-das over haar karakter. Dat Mandodari driemaal het gesprek aangaat met haar man
getuigt van haar standvastigheid. De inhoud van deze gesprekken laten ons iets zien van haar wijsheid
en inzicht maar ook van haar liefde en toewijding aan haar man.
Welke (voorbeeldige) kenmerken van Mandodari worden in het bredere veld van de literatuur naar voren
gebracht?
In het bredere veld van de literatuur wordt vooral gefocust op Mandodari’s status als pañca kanya.
Daarbij wordt vooral ingegaan op haar inzicht, wijsheid, eerlijkheid, adviserende functie en
onafhankelijk denken. Om Mandodari neer te zetten als pañca kanya, worden vooral haar gesprekken
met Ravana naar voren gebracht. Daarbij wordt echter ook haar bijzondere liefde voor haar man keer
op keer benadrukt. Deze liefde komt eveneens naar voren in de religieuze literatuur. Sommige
geschriften maken er melding van dat Mandodari er uiteindelijk voor kiest met haar man op het
slagveld te sterven.
Welke kenmerken schrijven hindoe-vrouwen in Nederland toe aan Mandodari en welke van deze
kenmerken vinden zij voorbeeldig en het navolgen waard?
Hoewel Mandodari wordt gerekend tot de pañca kanya, lijken de kenmerken die door de
geënquêteerden het meest genoemd zijn dit beeld niet te bevestigen. Zij vinden Mandodari vooral
‘dienstbaar’, ‘liefdevol’, ‘trouw aan haar man’, ‘gehoorzaam’ en ‘oprecht’. Deze kenmerken zouden er
eerder voor pleiten om haar een pativrata te noemen, een nuance die we ook naar voren zagen komen
in de bespreking van Mandodari in de literatuur. Toch vinden de geënquêteerden de verhaalfragmenten
waarin Mandodari Ravana adviseert wel het meest aansprekend. Mogelijk vinden zij het feit dat
Mandodari het gesprek aangaat minder interessant dan de manier waarop ze het gesprek aangaat
(vanuit de intentie van liefde en trouw).
Zien hindoe-vrouwen in Nederland Mandodari zelf als rolmodel voor (deelgebieden van) hun eigen leven?
Zes van de tien geënquêteerden geven aan dat Mandodari voor hen een voorbeeldfiguur is voor
bepaalde delen van hun leven. Hoewel dit minder is dan bij Sita en Ahalya, is zij voor deze zes vrouwen
108

wel een rolmodel voor meerdere rollen. Naast de rollen van ‘gelovige’, ‘moeder’ en ‘partner’ die we al
eerder tegenkwamen, is Mandodari ook een voorbeeldfiguur voor de rol van ‘vriendin’.
Reflectie op Mandodari als rolmodel
Volgens de hindoe-vrouwen die deel hebben genomen aan dit onderzoek, heeft Mandodari veel
verschillende kanten. Hoewel zij door maar zes vrouwen als voorbeeldfiguur wordt gezien, wordt zij
(relatief) breed ingezet als rolmodel. Het beeld dat de vrouwen van Mandodari naar voren brengen, lijkt
een beeld te zijn dat op meerdere bronnen is gebaseerd. Hoewel hun visie op Mandodari voor een groot
deel aansluit bij dat wat er in de Ram-charit-manas staat, lijkt een deel van de kenmerken die aan haar
toegeschreven worden nog meer te pleiten voor Mandodari als pativrata in plaats van Mandodari als
pañca kanya.
Algemene conclusies en opmerkingen
Allereerst moet opgemerkt worden dat uit de enquêtes naar voren komt, dat Ahalya, Sita en Mandodari
van belang zijn als rolmodellen voor hindoe-vrouwen in Nederland. Ook voor Ahalya en Mandodari, die
een minder prominente plaats innemen in de Ram-charit-manas, is dit voor een relatief grote groep
geënquêteerden het geval. Hieruit (en uit overige resultaten van de enquêtes) kan afgeleid worden dat
het verhaal van Rama met de verschillende personages die een rol spelen in dit verhaal, van belang is
voor hindoes in Nederland.
Dat Ahalya en Mandodari door de geënquêteerden ook als rolmodellen gezien worden, hangt nauw
samen met het beeld van hen dat naar voren wordt gebracht door de geënquêteerden. Dit beeld wijkt af
van het beeld van Sita als pativrata en Ahalya en Mandodari als pañca kanya’s dat vooral naar voren
wordt gebracht in het bredere veld van de (wetenschappelijke) literatuur. Het contrast tussen een
pativrata en een pañca kanya zoals dat bijvoorbeeld naar voren wordt gebracht door Brattacharya is in
praktijk niet zo scherp. Dit resulteert erin dat Sita naast kenmerken van een pativrata ook kenmerken
van een pañca kanya bevat en dat aan Ahalya en Mandodari op hun beurt weer kenmerken van een
pativrata toegeschreven worden. Het beeld dat de hindoe-vrouwen schetsen, lijkt meer aan te sluiten
bij hetgeen naar voren komt in de Ram-charit-manas zelf dan bij de wetenschappelijke literatuur. Toch
lijken hindoe-vrouwen ook kenmerken toe te schrijven aan Ahalya, Sita en Mandodari en hen als
voorbeelden te zien voor bepaalde rollen in hun leven die niet in het Ram-charit-manas naar voren
komen. Dit beeld berust waarschijnlijk op een bredere orale, literaire en cinematische traditie onder
hindoes in Nederland, die beter in kaart gebracht zou moeten worden.
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Nawoord
In deze scriptie, die te zien is als een case study, is vooral uitgegaan van het beeld van Ahalya, Sita en
Mandodari vanuit de Ram-charit-manas. Dat de bredere literaire traditie daarbij maar voor een klein
deel aan de orde is gekomen, blijkt achteraf een beperking te zijn bij de bespreking van de resultaten
van mijn praktijkonderzoek. Zoals al eerder vermeld is, lijkt uit de resultaten van de enquête naar voren
te komen dat het beeld dat de hindoe-vrouwen geven van Ahalya, Sita en Mandodari berust op meer
dan het beeld uit de Ram-charit-manas alleen. Dit beeld zal vermoedelijk gebaseerd zijn op de orale en
bredere literaire traditie, maar ook zal dit beeld beïnvloed zijn door de beeldvorming over de
verschillende verhaalfiguren die ontstaan is in films, muziek, stripverhalen, dans, theater en toneel. Al
deze manieren waarop het verhaal van Rama voortleeft onder hindoes in ons land, zijn niet of slechts in
beperkte mate aan de orde gesteld in deze scriptie.
Wel heb ik in mijn enquête getoetst op welke wijze de hindoe-vrouwen kennis nemen van de Ramcharit-manas. Naast lezingen en toespraken in diensten, geven zij ook aan dat ze kennis nemen van dit
werk door middel van films, muziek en toneel. Dergelijke antwoorden laten zien dat de Ram-charitmanas op verschillende manieren vertolkt en uitgebeeld wordt, en er daarbij gebruikt gemaakt wordt
van moderne middelen. De verschillende vormen waarop het verhaal van Rama voortleeft onder
hindoes in ons land, is een onderzoek op zich en zou mijns inziens beter in kaart gebracht moeten
worden, dan tot nu toe is gebeurd.
Wat betreft de beperktheid van mijn veldonderzoek moeten nog een aantal zaken opgemerkt worden.
Allereerst is het onderzoek te kleinschalig om grote uitspraken te doen. Slechts tien vrouwen hebben
meegewerkt aan het onderzoek. Een andere beperking is dat zij allen een mandir bezoeken. Hiermee is
de groep hindoes in Nederland die zich niet bij een mandir heeft aangesloten, niet vertegenwoordigd in
het onderzoek. Hun visie op de Ram-charit-manas zou ook in kaart gebracht moeten worden om het
onderzoek meer valide te laten zijn. Daarnaast valt over de inhoud van de enquête nog op te merken dat
ik in de enquête vooral heb aangestuurd op de visie op Ahalya, Sita en Mandodari vanuit de Ram-charitmanas. De verhaalfragmenten waaruit de geënquêteerden gekozen hebben, waren alleen
verhaalfragmenten die voorkomen in de Ram-charit-manas. Hadden hier ook andere opvallende
verhaalfragmenten bijgestaan uit andere geschriften dan waren er (hoewel er een openantwoordcategorie was toegevoegd) waarschijnlijk grotere verschillen geweest in de antwoorden op
deze vraag.
Wat betreft de rollen die in de enquête zijn aangekruist, moet het volgende nog opgemerkt worden.
Zowel bij Ahalya, Sita en Mandodari scoort de rol van ‘gelovige’ het hoogst. Dit is niet opmerkelijk daar
de Ram-charit-manas een bhakti-geschrift is en het verhaal aanstuurt op devotie aan Rama. De vraag
rijst echter of op dit gebied dezelfde resultaten behaald zouden zijn indien ik een willekeurig aantal
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andere vrouwelijke verhaalfiguren had gekozen. Hetzelfde geldt voor de tweede rol die gemiddeld het
hoogste scoort in de enquête namelijk de rol van ‘moeder’. Opmerkelijk is namelijk dat in de Ramcharit-manas nauwelijks gerept wordt over de rol van Ahalya, Sita en Mandodari als moeder. Of Ahalya,
Sita en Mandodari zich als voorbeeldfiguren onderscheiden van een groot scala andere personages in
de Ram-charit-manas, valt op grond van deze resultaten dan ook te betwijfelen.
Iets anders dat nog vermeld moet worden, is dat ik in de enquête de begrippen pañca kanya en
pativrata niet naar voren heb gebracht. Of hindoe-vrouwen hier bekend mee zijn en wat een dergelijk
begrip voor hen inhoudt, is dan ook niet helder. Wel kunnen we twee zaken afleiden van deze
begrippen, uit het beeld dat de geënquêteerden naar voren brengen over Ahalya, Sita en Mandodari.
Ten eerste komt naar voren dat de pañca kanya-kant van Mandodari en Ahalya voor hen maar een
beperkte kant is van deze figuren. Hetzelfde geldt voor de kant van Sita als pativrata. Ten tweede komt
in de antwoorden naar voren dat de concepten pativrata en pañca kanya in de praktijk iets anders
inhouden (als ze al in de praktijk gehanteerd worden) dan in de literatuur wordt voorgesteld. Dat dit
laatste het geval is, kan worden afgeleid uit het feit dat de vrouwen de begrippen die bepalend zijn voor
Sita als pativrata en Mandodari en Ahalya als pañca kanya’s simpelweg niet of nauwelijks aankruisen.
Het is daarom van belang om deze begrippen opnieuw te definiëren en daarbij niet slechts op de
etymologie van de woorden af te gaan, maar vanuit de praktijk te bezien wat het nu werkelijk inhoudt
om een pativrata of een pañca kanya te zijn. Waarschijnlijk komt dan een genuanceerder beeld naar
voren dat een minder scherp contrast weergeeft tussen beide ‘soorten’ vrouwen, dan nu vaak
voorgesteld wordt in de wetenschappelijke literatuur.
Hoewel dit onderzoek beperkt van aard is, maakt het onderzoek wel duidelijk dat de Ram-charit-manas
van belang is voor hindoes in Nederland en dat hindoes zich spiegelen aan verhaalfiguren in dit verhaal.
In het bovenstaande is slechts een klein tipje van de sluier opgelicht wat betreft de verhalende dimensie
van het hindoeïsme. De resultaten die deze beperkte zoektocht echter opleveren, bevestigen wel dat
verhalen (en in het bijzonder het verhaal van Rama en Sita) onder hindoes in ons land een belangrijke
functie hebben. De reikwijdte van de Ram-charit-manas en de invloed van het verhaal op verschillende
rituelen maar ook op het leven van alledag, zouden mijns inziens beter in kaart gebracht moeten
worden. Ik hoop dan ook dat ik over enkele jaren naast het boek R macaritam nasa in South Africa het
boek De Ram-charit-manas in Nederland in mijn boekenkast aantref.

Deborah de Koning
Augustus 2011
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Bijlage A

Enquête

Opmerking: In de enquête wordt nog gesproken over ‘het Ram-charit-manas’ en ‘het Ramayana’ in
plaats van ‘de Ram-charit-manas’ en ‘de Ramayana’. Dit komt omdat ik na de samenstelling en
verspreiding van de enquête mezelf opnieuw bezonnen heb op de juiste schrijfwijze van deze
geschriften.
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Bijlage B

Statistiek enquête (1)

Opmerkingen: een aantal geënquêteerden heeft aangegeven dat zij hun namen niet vermeld willen
hebben in het onderzoek. Deze namen zijn zowel in mijn scriptie, als in deze tabellen aangepast (en
cursief weergegeven). Ook heb ik de persoonlijke gegevens (zoals adressen) die gegeven zijn in
antwoord op de laatste vraag, weggehaald.
De statistieken die hier weergegeven zijn, heb ik samen laten stellen door naast de online ingevulde
enquêtes,

zelf

ook

de

papieren

versies

van

de

enquête

in

te

voeren

op

http://www.enquetemaken.be/toonenquete.php?id=79448. Wel worden de antwoorden die gegeven
zijn in de open-antwoordcategorie hier niet weergegeven. Ook als één van de geënquêteerden een vraag
heeft laten wegvallen, worden de antwoorden niet afgezet tegen tien geënquêteerden maar tegen negen
of minder geënquêteerden. Dit verklaart de afwijkende percentages.
De enquête is overigens nog steeds te raadplegen via de bovenstaande link.
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In totaal legden 10 mensen deze enquête af.

Statistieken voor vraag 1 : Naam:
Deze antwoorden werden gegeven:
Radha
Shanti
Shalini
Geeta
Romina
Eva
Ranisha
Shama
Chandni
Chitra

Statistieken voor vraag 2 : Geboortejaar:
Deze antwoorden werden gegeven:
1981
6-8-1967
21-01-1958
1962
1962
29-03-1959
1977
1998
1962
1971

Statistieken voor vraag 3 : Hoe vaak bezoekt u gemiddeld een mandir?
1 Minder dan twee keer per maand 10.00%
2 Twee tot vier keer per maand

40.00%

3 Meer dan vier keer per maand

50.00%

Statistieken voor vraag 4 : Welke mandir bezoekt u het vaakst? Geef hier de naam van de
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mandir:
Deze antwoorden werden gegeven:
Bij mijn ouders thuis
Vishnoe mandir Hoogvliet
Vishnoe mandir in Hoogvliet
Ram mandir en Shri Krishna mandir
ganga mandir
shri Rammandir shivmandir sai mandir
stichting BRKD
Shri shiv mandir Rotterdam
Ram mandir
Shri Shiv Mandir Rotterdam

Statistieken voor vraag 5 : Bent u bekend met het Ram-charit-manas van Tulsi-das (ook wel ‘het
Ramayana van Tulsi-das’ genoemd)?
1 Ja

90.00%

2 Nee 10.00%

Statistieken voor vraag 6 : Op welke wijze neemt u kennis van dit werk van Tulsi-das? Geef aan
wat voor u van toepassing is.
6.1 Tijdens lezingen of toespraken in diensten

100.00%

6.2 In de Hindi-lessen

0.00%

6.3 Tijdens het Ramlila

33.33%

6.4 Door films

66.67%

6.5 Door muziek

55.56%

6.6 Door er zelf in te lezen

22.22%

6.7 Tijdens Ramnavmi

55.56%

6.8 Doordat mijn ouders of grootouders erover spreken of eruit lezen 33.33%
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Statistieken voor vraag 7 : Welk van de onderstaande kenmerken zijn van toepassing op Ahalya?
Geef aan wat volgens u van toepassing is.
7.1 Aantrekkelijk

50.00%

7.2 Afhankelijk

0.00%

7.3 Bedachtzaam

10.00%

7.4 Boetvaardig

10.00%

7.5 Devoot

30.00%

7.6 Dienstbaar

30.00%

7.7 Dominant

0.00%

7.8 Driftig

0.00%

7.9 Familiaal

0.00%

7.10 Geduldig

40.00%

7.11 Gehoorzaam

40.00%

7.12 Haatdragend

0.00%

7.13 Huiselijk

20.00%

7.14 Intelligent

30.00%

7.15 Kalm

20.00%

7.16 Koppig

0.00%

7.17 Kuis

10.00%

7.18 Levenslustig

0.00%

7.19 Lichtzinnig

0.00%

7.20 Liefdevol

60.00%

7.21 Medelijdend

0.00%

7.22 Moedig

20.00%
129

7.23 Nederig

10.00%

7.24 Onafhankelijk

0.00%

7.25 Onstuimig

0.00%

7.26 Opofferingsgezind

10.00%

7.27 Oprecht

30.00%

7.28 Overspelig

0.00%

7.29 Passief

10.00%

7.30 Sociaal

10.00%

7.31 Trouw aan haar man 60.00%
7.32 Vergevingsgezind

10.00%

7.33 Volgzaam

20.00%

7.34 Wilskrachtig

20.00%

7.35 Zachtzinnig

0.00%

7.36 Zelfbewust

0.00%

7.37 Zelfstandig

10.00%

7.38 Zinnelijk

0.00%

7.39 Zorgzaam

50.00%

7.40 Zwijgzaam

10.00%

Statistieken voor vraag 8 : Welk van de eigenschappen die u hierboven heeft aangevinkt, vindt u
voorbeeldig en het navolgen waard? Beperk u tot drie eigenschappen die u het meest
voorbeeldig en het meest navolgenswaardig vindt aan Ahalya.
Deze antwoorden werden gegeven:
zorgzaam liefdevol geduldig
Zorgzaam, huiselijk, oprecht
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gehoorzaam kalm geduldig
trouw\\r\\ngehoorzaam\\r\\nmoedig
devoot
trouw aan haar man
devoot , dienstbaar, wilskrachtig
vergevingsgezind liefdevol oprecht
Ze is een gelovige geduldig ze had heel veel vertrouwen
Intelligent,zorgzaam en oprecht

Statistieken voor vraag 9 : In het Ram-charit-manas (of het Ramayana van Tulsi-das) staan
verschillende handelingen en verschillende houdingen van Ahalya beschreven. Welk
verhaalfragment, waarin Ahalya een bepaalde handeling verricht of een bepaalde houding
aanneemt, spreekt u het meest aan?
1

Het verhaalfragment dat gaat over haar toewijding aan Rama op het moment dat hij haar
verlost heeft van haar vloek

2 Het verhaalfragment dat beschrijft dat zij vol vreugde terugkeert naar haar man
3

80.00%
0.00%

Geen enkel verhaalfragment, waarin Ahalya een bepaalde handeling verricht of een bepaalde
20.00%
houding aanneemt, spreekt mij aan

Statistieken voor vraag 10 : Geef aan in hoeverre deze stelling opgaat voor u: Ahalya is voor mij
een voorbeeldfiguur
1 Dit is voor mij helemaal van toepassing

20.00%

2 Dit is voor mij van toepassing

20.00%

3 Dit is voor mij deels wel en deels niet van toepassing 30.00%
4 Dit is voor mij niet van toepassing

10.00%

5 Dit is voor mij helemaal niet van toepassing

20.00%

Statistieken voor vraag 11 : Geef aan wat voor u van toepassing is Ahalya is voor mij een
voorbeeld met betrekking tot mijn rol als...
1) ja

2) nee

3) n.v.t.
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11.1 ...gelovige

100.00% 0.00% 0.00%

11.2 ...kind

0.00%

11.3 ...moeder

100.00% 0.00% 0.00%

11.4 ...partner

50.00% 25.00% 25.00%

11.5 ...vriendin

33.33% 66.67% 0.00%

33.33% 66.67%

11.6 ...werkgever 0.00%

66.67% 33.33%

11.7 ...werknemer 0.00%

66.67% 33.33%

Statistieken voor vraag 12 : Welk van de onderstaande kenmerken zijn van toepassing op Sita?
Geef aan wat volgens u van toepassing is.
12.1 Aantrekkelijk

50.00%

12.2 Afhankelijk

0.00%

12.3 Bedachtzaam

30.00%

12.4 Boetvaardig

10.00%

12.5 Devoot

40.00%

12.6 Dienstbaar

50.00%

12.7 Dominant

0.00%

12.8 Driftig

0.00%

12.9 Familiaal

30.00%

12.10 Geduldig

40.00%

12.11 Gehoorzaam

40.00%

12.12 Haatdragend

0.00%

12.13 Huiselijk

10.00%
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12.14 Intelligent

50.00%

12.15 Kalm

60.00%

12.16 Koppig

0.00%

12.17 Kuis

10.00%

12.18 Levenslustig

10.00%

12.19 Lichtzinnig

0.00%

12.20 Liefdevol

80.00%

12.21 Medelijdend

30.00%

12.22 Moedig

70.00%

12.23 Nederig

0.00%

12.24 Onafhankelijk

20.00%

12.25 Onstuimig

0.00%

12.26 Opofferingsgezind

60.00%

12.27 Oprecht

60.00%

12.28 Overspelig

0.00%

12.29 Passief

0.00%

12.30 Sociaal

40.00%

12.31 Trouw aan haar man 70.00%
12.32 Vergevingsgezind

60.00%

12.33 Volgzaam

30.00%

12.34 Wilskrachtig

30.00%

12.35 Zachtzinnig

30.00%

12.36 Zelfbewust

30.00%
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12.37 Zelfstandig

50.00%

12.38 Zinnelijk

0.00%

12.39 Zorgzaam

80.00%

12.40 Zwijgzaam

10.00%

Statistieken voor vraag 13 : Welk van de eigenschappen die u hierboven heeft aangevinkt, vindt
u voorbeeldig en het navolgen waard? Beperk u tot drie eigenschappen die u het meest
voorbeeldig en het meest navolgenswaardig vindt aan Sita.
Deze antwoorden werden gegeven:
Moedig, onafhankelijk, liefdevol
oprecht, vergevingsgezind,kalm
Opoffering Zorgzaam Liefdevol
trouw moedig oprecht
boetvaardig
zorgzaam,dienstbaar gehoorzaam
dienstbaar moedig wilskrachtig
onafhankelijk liefdevol oprecht
Ze geeft een voorbeeld. Hoe belangrijk een vrouw is. Ze is een liefdevol godin (ze heeft medelijden). Ze
is zorgzaam (ze is een godin die gevoelig is.
Sociaal,zorgzaam en zelfstandig

Statistieken voor vraag 14 : In het Ram-charit-manas (of het Ramayana van Tulsi-das) staan
verschillende handelingen en verschillende houdingen van Sita beschreven. Welk
verhaalfragment, waarin Sita een bepaalde handeling verricht of een bepaalde houding
aanneemt, spreekt u het meest aan?
1

Het verhaalfragment dat gaat over haar vastbeslotenheid om met Rama mee te gaan in
ballingschap

2 Het verhaalfragment dat gaat over haar begeerte naar het gouden hert

44.44%
0.00%

3

Het verhaalfragment dat gaat over haar standvastigheid bij de bedreigingen van Ravana in
de paleistuin

11.11%

4

Het verhaalfragment dat gaat over haar gehoorzaamheid aan Rama op het moment van de
vuurproef

44.44%
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5

Geen enkele verhaalfragment, waarin Sita een bepaalde handeling verricht of een bepaalde
houding aanneemt, spreekt mij aan

0.00%

Statistieken voor vraag 15 : Geef aan in hoeverre deze stelling opgaat voor u: Sita is voor mij een
voorbeeldfiguur
1 Dit is voor mij helemaal van toepassing

20.00%

2 Dit is voor mij van toepassing

30.00%

3 Dit is voor mij deels wel en deels niet van toepassing 40.00%
4 Dit is voor mij niet van toepassing

0.00%

5 Dit is voor mij helemaal niet van toepassing

10.00%

Statistieken voor vraag 16 : Geef aan wat voor u van toepassing is Sita is voor mij een voorbeeld
met betrekking tot mijn rol als...
1) ja

2) nee

3) n.v.t.

16.1 ...gelovige

100.00% 0.00% 0.00%

16.2 ...kind

25.00% 50.00% 25.00%

16.3 ...moeder

100.00% 0.00% 0.00%

16.4 ...partner

85.71% 14.29% 0.00%

16.5 ...vriendin

75.00% 25.00% 0.00%

16.6 ...werkgever 25.00% 25.00% 50.00%
16.7 ...werknemer 25.00% 50.00% 25.00%

Statistieken voor vraag 17 : Welk van de onderstaande kenmerken zijn van toepassing op
Mandodari? Geef aan wat volgens u van toepassing is.
17.1 Aantrekkelijk

30.00%
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17.2 Afhankelijk

20.00%

17.3 Bedachtzaam

30.00%

17.4 Boetvaardig

0.00%

17.5 Devoot

20.00%

17.6 Dienstbaar

60.00%

17.7 Dominant

10.00%

17.8 Driftig

0.00%

17.9 Familiaal

40.00%

17.10 Geduldig

30.00%

17.11 Gehoorzaam

50.00%

17.12 Haatdragend

0.00%

17.13 Huiselijk

20.00%

17.14 Intelligent

20.00%

17.15 Kalm

30.00%

17.16 Koppig

10.00%

17.17 Kuis

10.00%

17.18 Levenslustig

0.00%

17.19 Lichtzinnig

0.00%

17.20 Liefdevol

60.00%

17.21 Medelijdend

10.00%

17.22 Moedig

30.00%

17.23 Nederig

20.00%

17.24 Onafhankelijk

10.00%
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17.25 Onstuimig

0.00%

17.26 Opofferingsgezind

10.00%

17.27 Oprecht

40.00%

17.28 Overspelig

0.00%

17.29 Passief

10.00%

17.30 Sociaal

40.00%

17.31 Trouw aan haar man 60.00%
17.32 Vergevingsgezind

30.00%

17.33 Volgzaam

30.00%

17.34 Wilskrachtig

10.00%

17.35 Zachtzinnig

10.00%

17.36 Zelfbewust

10.00%

17.37 Zelfstandig

10.00%

17.38 Zinnelijk

10.00%

17.39 Zorgzaam

40.00%

17.40 Zwijgzaam

30.00%

Statistieken voor vraag 18 : Welk van de eigenschappen die u hierboven heeft aangevinkt, vindt
u voorbeeldig en het navolgen waard? Beperk u tot drie eigenschappen die u het meest
voorbeeldig en het meest navolgenswaardig vindt aan Mandodari.
Deze antwoorden werden gegeven:
Oprecht, nederig, vergevingsgezind
kalm sociaal zorgzaam
geen enkele
geduldig liefdevol gehoorzaam
intelligent moedig wilskrachtig
familiaal geduldig
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zorgzaam,devoot,dienstbaar
oprecht religieus liefdevol
gehoorzaam (ze luisterde naar haar man) verdraagzaam (heel veel pijn geleden) verstandig (ze wist het
verschil tussen goed en slecht)
Sociaal, oprecht en liefdevol

Statistieken voor vraag 19 : In het Ram-charit-manas (of het Ramayana van Tulsi-das) staan
verschillende handelingen en verschillende houdingen van Mandodari beschreven. Welk
verhaalfragment, waarin Mandodari een bepaalde handeling verricht of een bepaalde houding
aanneemt, spreekt u het meest aan?
1 Het verhaalfragment waarin zij Ravana ervan weerhoudt om Sita te doden

0.00%

2 De verhaalfragmenten waarin ze Ravana adviseert om Sita terug te geven

80.00%

3 Het verhaalfragment dat haar verdriet beschrijft over de dood van Ravana

0.00%

4

Geen enkel verhaalfragment, waarin Mandodari een bepaalde handeling verricht of een
bepaalde houding aanneemt, spreekt mij aan

20.00%

Statistieken voor vraag 20 : Geef aan in hoeverre deze stelling opgaat voor u: Mandodari is voor
mij een voorbeeldfiguur
1 Dit is voor mij helemaal van toepassing

10.00%

2 Dit is voor mij van toepassing

20.00%

3 Dit is voor mij deels wel en deels niet van toepassing 30.00%
4 Dit is voor mij niet van toepassing

10.00%

5 Dit is voor mij helemaal niet van toepassing

30.00%

Statistieken voor vraag 21 : Geef aan wat voor u van toepassing is Mandodari is voor mij een
voorbeeld met betrekking tot mijn rol als...
1) ja
21.1 ...gelovige

2) nee

3) n.v.t.

100.00% 0.00% 0.00%
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21.2 ...kind

50.00% 25.00% 25.00%

21.3 ...moeder

80.00% 0.00% 20.00%

21.4 ...partner

100.00% 0.00% 0.00%

21.5 ...vriendin

75.00% 25.00% 0.00%

21.6 ...werkgever 0.00%

50.00% 50.00%

21.7 ...werknemer 0.00%

50.00% 50.00%

Statistieken voor vraag 22 : Mag uw naam in het onderzoek vermeld worden?
1 ja

50.00%

2 nee 50.00%

Statistieken voor vraag 23 : Wilt u, na afronding van het onderzoek, een exemplaar van het
onderzoek ontvangen?
1 ja

80.00%

2 nee 20.00%

Statistieken voor vraag 24 : Laat hier uw e-mailadres of adresgegevens achter:
Deze antwoorden werden gegeven:
Deze gegevens zijn verwijderd
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Bijlage C

Statistiek enquête (2)

Opmerking: De volgende gegevens zijn eveneens afgeleid van de statistieken van mijn digitale enquête.
Ook hier zijn de persoonlijke gegeven gewijzigd, indien dat gewenst werd door de geënquêteerden. Het
oorspronkelijke document waarin deze statistieken weergegeven zijn, is een Excel bestand. De tien
antwoorden die steeds van boven naar beneden weergegeven zijn in de kolommen horen bij de tien
namen die gegeven zijn op de eerste pagina.
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Datum

1 Naam:

2 Geboortejaar:

3 Hoe vaak bezoekt u gemiddeld een mandir?

15/6/2011 om 13u 59m 57s

Shama

1998 Meer dan vier keer per maand

15/6/2011 om 23u 30m 08s

Ranisha

1977 Minder dan twee keer per maand

16/6/2011 om 12u 12m 34s

Chadni

1962 Meer dan vier keer per maand

18/6/2011 om 18u 15m 11s

Chitra

1971 Meer dan vier keer per maand

21/6/2011 om 16u 20m 23s

Shalini

21-1-1958 Twee tot vier keer per maand

22/6/2011 om 19u 25m 37s

Radha

1981 Twee tot vier keer per maand

22/6/2011 om 21u 34m 52s

Shanti

6-8-1967 Meer dan vier keer per maand

27/6/2011 om 19u 01m 15s

Eva

29/6/2011 om 17u 22m 49s

Romina

1962 Twee tot vier keer per maand

2/7/2011 om 13u 14m 32s

Geeta

1962 Twee tot vier keer per maand

29-3-1959 Meer dan vier keer per maand
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4 Welke mandir bezoekt u het vaakst? Geef
hier de naam van de mandir:

5 Bent u bekend met het Ram-charitmanas van Tulsi-das (ook wel ‘het
Ramayana van Tulsi-das’ genoemd)?

6.1 Op welke wijze neemt u kennis
van dit werk van Tulsi-das? Geef aan
wat voor u van toepassing is.
Antwoord=Tijdens lezingen of
toespraken in diensten

Shri shiv mandir Rotterdam

Nee

weggevallen

stichting BRKD

Ja

1

Ram mandir

Ja

1

Shri Shiv Mandir Rotterdam

Ja

1

Vishnoe mandir in Hoogvliet

Ja

1

Bij mijn ouders thuis

Ja

1

Vishnoe mandir Hoogvliet

Ja

1

shri Rammandir shivmandir sai mandir

Ja

1

ganga mandir

Ja

1

Ram mandir en Shri Krishna mandir

Ja

1
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6.2 Op welke wijze neemt u kennis van dit
werk van Tulsi-das? Geef aan wat voor u
van toepassing is.

6.3 Op welke wijze neemt u kennis van dit 6.4 Op welke wijze neemt u kennis
werk van Tulsi-das? Geef aan wat voor u
van dit werk van Tulsi-das? Geef aan
van toepassing is.
wat voor u van toepassing is.

Antwoord=In de Hindi-lessen

Antwoord=Tijdens het Ramlila

Antwoord=Door films

weggevallen

weggevallen

weggevallen

0

0

1

0

0

1

0

1

0

0

0

0

0

1

1

0

0

0

0

0

1

0

1

1

0

0

1
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6.5 Op welke wijze neemt u kennis van dit
werk van Tulsi-das? Geef aan wat voor u
van toepassing is.

6.6 Op welke wijze neemt u kennis van dit 6.7 Op welke wijze neemt u kennis
werk van Tulsi-das? Geef aan wat voor u
van dit werk van Tulsi-das? Geef aan
van toepassing is.
wat voor u van toepassing is.

Antwoord=Door muziek

Antwoord=Door er zelf in te lezen

Antwoord=Tijdens Ramnavmi

weggevallen

weggevallen

weggevallen

0

1

0

1

0

1

1

0

1

0

0

0

1

0

1

0

0

0

1

0

0

0

1

1

1

0

1
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6.8 Op welke wijze neemt u kennis van dit
werk van Tulsi-das? Geef aan wat voor u
van toepassing is.

6 Op welke wijze neemt u kennis van dit
werk van Tulsi-das? Geef aan wat voor u
van toepassing is.

7.1 Welk van de onderstaande
kenmerken zijn van toepassing op
Ahalya? Geef aan wat volgens u van
toepassing is.

Antwoord=Doordat mijn ouders of
grootouders erover spreken of eruit lezen

andere

Antwoord=Aantrekkelijk

weggevallen

weggevallen

1

0 tijdens satsang

0

1

0

0 tijdens Navratri

1

1

0

0

0

1

0

1

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0 waar erover wordt verteld/gelezen

1
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7.2 Welk van de onderstaande kenmerken
zijn van toepassing op Ahalya? Geef aan
wat volgens u van toepassing is.

7.4 Welk van de onderstaande
7.3 Welk van de onderstaande kenmerken kenmerken zijn van toepassing op
zijn van toepassing op Ahalya? Geef aan
Ahalya? Geef aan wat volgens u van
wat volgens u van toepassing is.
toepassing is.

Antwoord=Afhankelijk

Antwoord=Bedachtzaam

Antwoord=Boetvaardig

0

1

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
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7.5 Welk van de onderstaande kenmerken
zijn van toepassing op Ahalya? Geef aan
wat volgens u van toepassing is.

7.7 Welk van de onderstaande
7.6 Welk van de onderstaande kenmerken kenmerken zijn van toepassing op
zijn van toepassing op Ahalya? Geef aan
Ahalya? Geef aan wat volgens u van
wat volgens u van toepassing is.
toepassing is.

Antwoord=Devoot

Antwoord=Dienstbaar

Antwoord=Dominant

0

0

0

1

1

0

0

0

0

1

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

1

0

0

0

0

0
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7.8 Welk van de onderstaande kenmerken
zijn van toepassing op Ahalya? Geef aan
wat volgens u van toepassing is.

7.10 Welk van de onderstaande
7.9 Welk van de onderstaande kenmerken kenmerken zijn van toepassing op
zijn van toepassing op Ahalya? Geef aan
Ahalya? Geef aan wat volgens u van
wat volgens u van toepassing is.
toepassing is.

Antwoord=Driftig

Antwoord=Familiaal

Antwoord=Geduldig

0

0

1

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0
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7.13 Welk van de onderstaande
7.11 Welk van de onderstaande
7.12 Welk van de onderstaande
kenmerken zijn van toepassing op
kenmerken zijn van toepassing op Ahalya? kenmerken zijn van toepassing op Ahalya? Ahalya? Geef aan wat volgens u van
Geef aan wat volgens u van toepassing is.
Geef aan wat volgens u van toepassing is. toepassing is.
Antwoord=Gehoorzaam

Antwoord=Haatdragend

Antwoord=Huiselijk

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

1

1

0

0

1

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0
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7.16 Welk van de onderstaande
7.14 Welk van de onderstaande
7.15 Welk van de onderstaande
kenmerken zijn van toepassing op
kenmerken zijn van toepassing op Ahalya? kenmerken zijn van toepassing op Ahalya? Ahalya? Geef aan wat volgens u van
Geef aan wat volgens u van toepassing is.
Geef aan wat volgens u van toepassing is. toepassing is.
Antwoord=Intelligent

Antwoord=Kalm

Antwoord=Koppig

1

1

0

0

0

0

1

0

0

1

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
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7.19 Welk van de onderstaande
7.17 Welk van de onderstaande
7.18 Welk van de onderstaande
kenmerken zijn van toepassing op
kenmerken zijn van toepassing op Ahalya? kenmerken zijn van toepassing op Ahalya? Ahalya? Geef aan wat volgens u van
Geef aan wat volgens u van toepassing is.
Geef aan wat volgens u van toepassing is. toepassing is.
Antwoord=Kuis

Antwoord=Levenslustig

Antwoord=Lichtzinnig

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
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7.22 Welk van de onderstaande
7.20 Welk van de onderstaande
7.21 Welk van de onderstaande
kenmerken zijn van toepassing op
kenmerken zijn van toepassing op Ahalya? kenmerken zijn van toepassing op Ahalya? Ahalya? Geef aan wat volgens u van
Geef aan wat volgens u van toepassing is.
Geef aan wat volgens u van toepassing is. toepassing is.
Antwoord=Liefdevol

Antwoord=Medelijdend

Antwoord=Moedig

1

0

0

0

0

0

1

0

1

1

0

0

0

0

0

1

0

0

1

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

1
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7.23 Welk van de onderstaande
kenmerken zijn van toepassing op Ahalya?
Geef aan wat volgens u van toepassing is.

7.24 Welk van de onderstaande
kenmerken zijn van toepassing op
Ahalya? Geef aan wat volgens u van
toepassing is.

7.25 Welk van de onderstaande
kenmerken zijn van toepassing op
Ahalya? Geef aan wat volgens u van
toepassing is.

Antwoord=Nederig

Antwoord=Onafhankelijk

Antwoord=Onstuimig

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
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7.28 Welk van de onderstaande
7.26 Welk van de onderstaande
7.27 Welk van de onderstaande
kenmerken zijn van toepassing op
kenmerken zijn van toepassing op Ahalya? kenmerken zijn van toepassing op Ahalya? Ahalya? Geef aan wat volgens u van
Geef aan wat volgens u van toepassing is.
Geef aan wat volgens u van toepassing is. toepassing is.
Antwoord=Opofferingsgezind

Antwoord=Oprecht

Antwoord=Overspelig

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

1

0

0

0

0

1

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
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7.31 Welk van de onderstaande
7.29 Welk van de onderstaande
7.30 Welk van de onderstaande
kenmerken zijn van toepassing op
kenmerken zijn van toepassing op Ahalya? kenmerken zijn van toepassing op Ahalya? Ahalya? Geef aan wat volgens u van
Geef aan wat volgens u van toepassing is.
Geef aan wat volgens u van toepassing is. toepassing is.
Antwoord=Passief

Antwoord=Sociaal

Antwoord=Trouw aan haar man

0

1

0

0

0

1

0

0

1

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

1

0

0

0

1

0

1
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7.34 Welk van de onderstaande
7.32 Welk van de onderstaande
7.33 Welk van de onderstaande
kenmerken zijn van toepassing op
kenmerken zijn van toepassing op Ahalya? kenmerken zijn van toepassing op Ahalya? Ahalya? Geef aan wat volgens u van
Geef aan wat volgens u van toepassing is.
Geef aan wat volgens u van toepassing is. toepassing is.
Antwoord=Vergevingsgezind

Antwoord=Volgzaam

Antwoord=Wilskrachtig

0

0

0

0

0

1

1

0

0

0

1

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0
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7.37 Welk van de onderstaande
7.35 Welk van de onderstaande
7.36 Welk van de onderstaande
kenmerken zijn van toepassing op
kenmerken zijn van toepassing op Ahalya? kenmerken zijn van toepassing op Ahalya? Ahalya? Geef aan wat volgens u van
Geef aan wat volgens u van toepassing is.
Geef aan wat volgens u van toepassing is. toepassing is.
Antwoord=Zachtzinnig

Antwoord=Zelfbewust

Antwoord=Zelfstandig

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
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7.40 Welk van de onderstaande
7.38 Welk van de onderstaande
7.39 Welk van de onderstaande
kenmerken zijn van toepassing op
kenmerken zijn van toepassing op Ahalya? kenmerken zijn van toepassing op Ahalya? Ahalya? Geef aan wat volgens u van
Geef aan wat volgens u van toepassing is.
Geef aan wat volgens u van toepassing is. toepassing is.
Antwoord=Zinnelijk

Antwoord=Zorgzaam

Antwoord=Zwijgzaam

0

1

0

0

0

0

0

1

0

0

1

0

0

0

0

0

1

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1
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7 Welk van de onderstaande kenmerken
zijn van toepassing op Ahalya? Geef aan
wat volgens u van toepassing is.

8 Welk van de eigenschappen die u
hierboven heeft aangevinkt, vindt u
voorbeeldig en het navolgen waard?
Beperk u tot drie eigenschappen die u
het meest voorbeeldig en het meest
navolgenswaardig vindt aan Ahalya.

9 In het Ram-charit-manas (of het
Ramayana van Tulsi-das) staan
verschillende handelingen en
verschillende houdingen van Ahalya
beschreven. Welk verhaalfragment,
waarin Ahalya een bepaalde handeling
verricht of een bepaalde houding
aanneemt, spreekt u het meest aan?

andere

Het verhaalfragment dat gaat over haar
Ze is een gelovige geduldig ze had heel toewijding aan Rama op het moment dat
0 veel vertrouwen
hij haar verlost heeft van haar vloek

0 devoot , dienstbaar, wilskrachtig

trots, toegewijd

vergevingsgezind liefdevol oprecht

Geen enkel verhaalfragment, waarin
Ahalya een bepaalde handeling verricht
of een bepaalde houding aanneemt,
spreekt mij aan
Het verhaalfragment dat gaat over haar
toewijding aan Rama op het moment dat
hij haar verlost heeft van haar vloek

0 Intelligent,zorgzaam en oprecht

Het verhaalfragment dat gaat over haar
toewijding aan Rama op het moment dat
hij haar verlost heeft van haar vloek

0 gehoorzaam kalm geduldig

Geen enkel verhaalfragment, waarin
Ahalya een bepaalde handeling verricht
of een bepaalde houding aanneemt,
spreekt mij aan

0 Zorgzaam, huiselijk, oprecht

Het verhaalfragment dat gaat over haar
toewijding aan Rama op het moment dat
hij haar verlost heeft van haar vloek

0 zorgzaam liefdevol geduldig

Het verhaalfragment dat gaat over haar
toewijding aan Rama op het moment dat
hij haar verlost heeft van haar vloek

0 trouw aan haar man

Het verhaalfragment dat gaat over haar
toewijding aan Rama op het moment dat
hij haar verlost heeft van haar vloek

0 devoot

Het verhaalfragment dat gaat over haar
toewijding aan Rama op het moment dat
hij haar verlost heeft van haar vloek

0 trouw\r\ngehoorzaam\r\nmoedig

Het verhaalfragment dat gaat over haar
toewijding aan Rama op het moment dat
hij haar verlost heeft van haar vloek
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11.1 Geef aan wat voor u van
toepassing is Ahalya is voor mij een
voorbeeld met betrekking tot mijn rol
als...

11.2 Geef aan wat voor u van toepassing
is Ahalya is voor mij een voorbeeld met
betrekking tot mijn rol als...

Antwoord=...gelovige

Antwoord=...kind

Dit is voor mij helemaal van toepassing

ja

nee

Dit is voor mij niet van toepassing

weggevallen

weggevallen

Dit is voor mij helemaal niet van
toepassing

weggevallen

weggevallen

Dit is voor mij deels wel en deels niet van
toepassing

ja

n.v.t.

Dit is voor mij helemaal niet van
toepassing

weggevallen

weggevallen

Dit is voor mij deels wel en deels niet van
toepassing

ja

10 Geef aan in hoeverre deze stelling
opgaat voor u: Ahalya is voor mij een
voorbeeldfiguur

Dit is voor mij van toepassing

Dit is voor mij van toepassing

ja

Dit is voor mij helemaal van toepassing

ja

Dit is voor mij deels wel en deels niet van
toepassing

ja

n.v.t.
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11.4 Geef aan wat voor u van
11.3 Geef aan wat voor u van toepassing is toepassing is Ahalya is voor mij een
Ahalya is voor mij een voorbeeld met
voorbeeld met betrekking tot mijn rol
betrekking tot mijn rol als...
als...

11.5 Geef aan wat voor u van toepassing
is Ahalya is voor mij een voorbeeld met
betrekking tot mijn rol als...

Antwoord=...moeder

Antwoord=...partner

Antwoord=...vriendin

ja

nee

nee

weggevallen

weggevallen

weggevallen

weggevallen

weggevallen

weggevallen

ja

ja

ja

weggevallen

weggevallen

weggevallen

ja

ja

ja

n.v.t.

nee
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11.7 Geef aan wat voor u van
11.6 Geef aan wat voor u van toepassing is toepassing is Ahalya is voor mij een
Ahalya is voor mij een voorbeeld met
voorbeeld met betrekking tot mijn rol
betrekking tot mijn rol als...
als...

12.1 Welk van de onderstaande
kenmerken zijn van toepassing op Sita?
Geef aan wat volgens u van toepassing
is.

Antwoord=...werkgever

Antwoord=...werknemer

Antwoord=Aantrekkelijk

nee

nee

1

weggevallen

weggevallen

1

weggevallen

weggevallen

1

n.v.t.

n.v.t.

1

weggevallen

weggevallen

0

0

0

nee

nee

0

0

1
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12.2 Welk van de onderstaande
kenmerken zijn van toepassing op Sita?
Geef aan wat volgens u van toepassing is.

12.3 Welk van de onderstaande
kenmerken zijn van toepassing op
Sita? Geef aan wat volgens u van
toepassing is.

12.4 Welk van de onderstaande
kenmerken zijn van toepassing op Sita?
Geef aan wat volgens u van toepassing
is.

Antwoord=Afhankelijk

Antwoord=Bedachtzaam

Antwoord=Boetvaardig

0

1

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0
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12.5 Welk van de onderstaande
kenmerken zijn van toepassing op Sita?
Geef aan wat volgens u van toepassing is.

12.6 Welk van de onderstaande
kenmerken zijn van toepassing op
Sita? Geef aan wat volgens u van
toepassing is.

12.7 Welk van de onderstaande
kenmerken zijn van toepassing op Sita?
Geef aan wat volgens u van toepassing
is.

Antwoord=Devoot

Antwoord=Dienstbaar

Antwoord=Dominant

0

0

0

1

1

0

0

0

0

1

1

0

0

0

0

1

0

0

0

1

0

0

1

0

0

0

0

1

1

0
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12.8 Welk van de onderstaande
kenmerken zijn van toepassing op Sita?
Geef aan wat volgens u van toepassing is.

12.9 Welk van de onderstaande
kenmerken zijn van toepassing op
Sita? Geef aan wat volgens u van
toepassing is.

12.10 Welk van de onderstaande
kenmerken zijn van toepassing op Sita?
Geef aan wat volgens u van toepassing
is.

Antwoord=Driftig

Antwoord=Familiaal

Antwoord=Geduldig

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

1

1

0

1

0

0

0

1

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

1
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12.11 Welk van de onderstaande
kenmerken zijn van toepassing op Sita?
Geef aan wat volgens u van toepassing is.

12.12 Welk van de onderstaande
kenmerken zijn van toepassing op
Sita? Geef aan wat volgens u van
toepassing is.

12.13 Welk van de onderstaande
kenmerken zijn van toepassing op Sita?
Geef aan wat volgens u van toepassing
is.

Antwoord=Gehoorzaam

Antwoord=Haatdragend

Antwoord=Huiselijk

1

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

1

0

1
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12.14 Welk van de onderstaande
kenmerken zijn van toepassing op Sita?
Geef aan wat volgens u van toepassing is.

12.15 Welk van de onderstaande
kenmerken zijn van toepassing op
Sita? Geef aan wat volgens u van
toepassing is.

12.16 Welk van de onderstaande
kenmerken zijn van toepassing op Sita?
Geef aan wat volgens u van toepassing
is.

Antwoord=Intelligent

Antwoord=Kalm

Antwoord=Koppig

1

1

0

1

1

0

0

0

0

1

1

0

0

0

0

1

1

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

1

1

0
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12.17 Welk van de onderstaande
kenmerken zijn van toepassing op Sita?
Geef aan wat volgens u van toepassing is.

12.18 Welk van de onderstaande
kenmerken zijn van toepassing op
Sita? Geef aan wat volgens u van
toepassing is.

12.19 Welk van de onderstaande
kenmerken zijn van toepassing op Sita?
Geef aan wat volgens u van toepassing
is.

Antwoord=Kuis

Antwoord=Levenslustig

Antwoord=Lichtzinnig

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
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12.20 Welk van de onderstaande
kenmerken zijn van toepassing op Sita?
Geef aan wat volgens u van toepassing is.

12.21 Welk van de onderstaande
kenmerken zijn van toepassing op
Sita? Geef aan wat volgens u van
toepassing is.

12.22 Welk van de onderstaande
kenmerken zijn van toepassing op Sita?
Geef aan wat volgens u van toepassing
is.

Antwoord=Liefdevol

Antwoord=Medelijdend

Antwoord=Moedig

1

1

0

1

0

1

1

0

1

1

0

1

1

0

0

1

1

1

0

0

1

1

1

1

0

0

0

1

0

1
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12.23 Welk van de onderstaande
kenmerken zijn van toepassing op Sita?
Geef aan wat volgens u van toepassing is.

12.24 Welk van de onderstaande
kenmerken zijn van toepassing op
Sita? Geef aan wat volgens u van
toepassing is.

12.25 Welk van de onderstaande
kenmerken zijn van toepassing op Sita?
Geef aan wat volgens u van toepassing
is.

Antwoord=Nederig

Antwoord=Onafhankelijk

Antwoord=Onstuimig

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
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12.26 Welk van de onderstaande
kenmerken zijn van toepassing op Sita?
Geef aan wat volgens u van toepassing is.

12.27 Welk van de onderstaande
kenmerken zijn van toepassing op
Sita? Geef aan wat volgens u van
toepassing is.

12.28 Welk van de onderstaande
kenmerken zijn van toepassing op Sita?
Geef aan wat volgens u van toepassing
is.

Antwoord=Opofferingsgezind

Antwoord=Oprecht

Antwoord=Overspelig

0

0

0

1

1

0

0

1

0

1

1

0

1

0

0

1

1

0

1

0

0

1

1

0

0

0

0

0

1

0
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12.29 Welk van de onderstaande
kenmerken zijn van toepassing op Sita?
Geef aan wat volgens u van toepassing is.

12.30 Welk van de onderstaande
kenmerken zijn van toepassing op
Sita? Geef aan wat volgens u van
toepassing is.

12.31 Welk van de onderstaande
kenmerken zijn van toepassing op Sita?
Geef aan wat volgens u van toepassing
is.

Antwoord=Passief

Antwoord=Sociaal

Antwoord=Trouw aan haar man

0

1

1

0

0

1

0

0

1

0

1

1

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

1

0

0

0

1

0

1

1
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12.32 Welk van de onderstaande
kenmerken zijn van toepassing op Sita?
Geef aan wat volgens u van toepassing is.

12.33 Welk van de onderstaande
kenmerken zijn van toepassing op
Sita? Geef aan wat volgens u van
toepassing is.

12.34 Welk van de onderstaande
kenmerken zijn van toepassing op Sita?
Geef aan wat volgens u van toepassing
is.

Antwoord=Vergevingsgezind

Antwoord=Volgzaam

Antwoord=Wilskrachtig

0

0

0

1

0

1

1

0

0

1

1

1

0

0

0

1

0

0

0

0

1

0

0

0

1

1

0

1

1

0
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12.35 Welk van de onderstaande
kenmerken zijn van toepassing op Sita?
Geef aan wat volgens u van toepassing is.

12.36 Welk van de onderstaande
kenmerken zijn van toepassing op
Sita? Geef aan wat volgens u van
toepassing is.

12.37 Welk van de onderstaande
kenmerken zijn van toepassing op Sita?
Geef aan wat volgens u van toepassing
is.

Antwoord=Zachtzinnig

Antwoord=Zelfbewust

Antwoord=Zelfstandig

0

0

1

0

0

0

1

0

1

0

1

1

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

1

1

1

0

1

1

0
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12.38 Welk van de onderstaande
kenmerken zijn van toepassing op Sita?
Geef aan wat volgens u van toepassing is.

12.39 Welk van de onderstaande
kenmerken zijn van toepassing op
Sita? Geef aan wat volgens u van
toepassing is.

12.40 Welk van de onderstaande
kenmerken zijn van toepassing op Sita?
Geef aan wat volgens u van toepassing
is.

Antwoord=Zinnelijk

Antwoord=Zorgzaam

Antwoord=Zwijgzaam

0

1

0

0

1

0

0

1

0

0

1

0

0

1

0

0

1

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

1

1

175

12 Welk van de onderstaande
kenmerken zijn van toepassing
op Sita? Geef aan wat volgens u
van toepassing is.

13 Welk van de eigenschappen die u
hierboven heeft aangevinkt, vindt u
voorbeeldig en het navolgen waard?
Beperk u tot drie eigenschappen die u
het meest voorbeeldig en het meest
navolgenswaardig vindt aan Sita.

14 In het Ram-charit-manas (of het Ramayana
van Tulsi-das) staan verschillende handelingen
en verschillende houdingen van Sita beschreven.
Welk verhaalfragment, waarin Sita een bepaalde
handeling verricht of een bepaalde houding
aanneemt, spreekt u het meest aan?

andere

Ze geeft een voorbeeld. Hoe belangrijk
een vrouw is. Ze is een liefdevol godin Het verhaalfragment dat gaat over haar
(ze heeft medelijden). Ze is zorgzaam gehoorzaamheid aan Rama op het moment van
0 (ze is een godin die gevoelig is.
de vuurproef

zuiverheid

acceptabel, alles op zich laten
komen

0 oprecht, vergevingsgezind,kalm

Het verhaalfragment dat gaat over haar
vastbeslotenheid om met Rama mee te gaan in
ballingschap

onafhankelijk liefdevol oprecht

Het verhaalfragment dat gaat over haar
gehoorzaamheid aan Rama op het moment van
de vuurproef

0 Sociaal,zorgzaam en zelfstandig

Het verhaalfragment dat gaat over haar
vastbeslotenheid om met Rama mee te gaan in
ballingschap

0 Opoffering Zorgzaam Liefdevol

Het verhaalfragment dat gaat over haar
gehoorzaamheid aan Rama op het moment van
de vuurproef

0 Moedig, onafhankelijk, liefdevol

het verhaalfragment waarin ze terugkomt van
ballingschap nadat Ram haar in zwangere
toestand verbannen had wegens geruchten, en
haar 2 zonen aan hem toevertrouwd, Hier stelt ze
de onrecht die haar is aangedaan aan de kaak en
komt ze op voorzichzelf in bijzijn van het volk.

0 dienstbaar moedig wilskrachtig

Het verhaalfragment dat gaat over haar
vastbeslotenheid om met Rama mee te gaan in
ballingschap

0 zorgzaam,dienstbaar gehoorzaam

Het verhaalfragment dat gaat over haar
gehoorzaamheid aan Rama op het moment van
de vuurproef

0 boetvaardig

Het verhaalfragment dat gaat over haar
vastbeslotenheid om met Rama mee te gaan in
ballingschap

trouw moedig oprecht

Het verhaalfragment dat gaat over haar
standvastigheid bij de bedreigingen van Ravana
in de paleistuin
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16.1 Geef aan wat voor u van toepassing
is Sita is voor mij een voorbeeld met
betrekking tot mijn rol als...

16.2 Geef aan wat voor u van
toepassing is Sita is voor mij een
voorbeeld met betrekking tot mijn
rol als...

Antwoord=...gelovige

Antwoord=...kind

Dit is voor mij helemaal van toepassing

ja

nee

Dit is voor mij deels wel en deels niet van
toepassing

ja

nee

Dit is voor mij deels wel en deels niet van
toepassing

ja

Dit is voor mij deels wel en deels niet van
toepassing

ja

n.v.t.

Dit is voor mij helemaal niet van toepassing

weggevallen

weggevallen

Dit is voor mij van toepassing

ja

15 Geef aan in hoeverre deze stelling opgaat
voor u: Sita is voor mij een voorbeeldfiguur

Dit is voor mij van toepassing

Dit is voor mij helemaal van toepassing

ja

ja

Dit is voor mij van toepassing
Dit is voor mij deels wel en deels niet van
toepassing

ja
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16.3 Geef aan wat voor u van toepassing is
Sita is voor mij een voorbeeld met
betrekking tot mijn rol als...

16.5 Geef aan wat voor u van
16.4 Geef aan wat voor u van toepassing toepassing is Sita is voor mij een
is Sita is voor mij een voorbeeld met
voorbeeld met betrekking tot mijn rol
betrekking tot mijn rol als...
als...

Antwoord=...moeder

Antwoord=...partner

Antwoord=...vriendin

ja

nee

nee

ja

ja

ja

ja

ja

ja

ja

ja

weggevallen

weggevallen

weggevallen

ja

ja

ja

ja

ja

ja
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16.6 Geef aan wat voor u van toepassing is
Sita is voor mij een voorbeeld met
betrekking tot mijn rol als...

17.1 Welk van de onderstaande
16.7 Geef aan wat voor u van toepassing kenmerken zijn van toepassing op
is Sita is voor mij een voorbeeld met
Mandodari? Geef aan wat volgens u
betrekking tot mijn rol als...
van toepassing is.

Antwoord=...werkgever

Antwoord=...werknemer

nee

nee

0

n.v.t.

nee

0

Antwoord=Aantrekkelijk

1

n.v.t.

n.v.t.

1

weggevallen

weggevallen

0

0

0

ja

ja

0

0

1
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17.2 Welk van de onderstaande kenmerken
zijn van toepassing op Mandodari? Geef aan
wat volgens u van toepassing is.

17.3 Welk van de onderstaande
kenmerken zijn van toepassing op
Mandodari? Geef aan wat volgens u van
toepassing is.

17.4 Welk van de onderstaande
kenmerken zijn van toepassing op
Mandodari? Geef aan wat volgens u
van toepassing is.

Antwoord=Afhankelijk

Antwoord=Bedachtzaam

Antwoord=Boetvaardig

1

1

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0
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17.5 Welk van de onderstaande kenmerken
zijn van toepassing op Mandodari? Geef aan
wat volgens u van toepassing is.

17.6 Welk van de onderstaande
kenmerken zijn van toepassing op
Mandodari? Geef aan wat volgens u van
toepassing is.

17.7 Welk van de onderstaande
kenmerken zijn van toepassing op
Mandodari? Geef aan wat volgens u
van toepassing is.

Antwoord=Devoot

Antwoord=Dienstbaar

Antwoord=Dominant

0

0

0

1

1

0

0

1

0

0

1

0

0

1

0

0

0

0

0

1

0

1

1

0

0

0

0

0

0

1
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17.8 Welk van de onderstaande kenmerken
zijn van toepassing op Mandodari? Geef aan
wat volgens u van toepassing is.

17.9 Welk van de onderstaande
kenmerken zijn van toepassing op
Mandodari? Geef aan wat volgens u van
toepassing is.

17.10 Welk van de onderstaande
kenmerken zijn van toepassing op
Mandodari? Geef aan wat volgens u
van toepassing is.

Antwoord=Driftig

Antwoord=Familiaal

Antwoord=Geduldig

0

1

0

0

1

0

0

0

1

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

1

0

1

0
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17.11 Welk van de onderstaande
kenmerken zijn van toepassing op
Mandodari? Geef aan wat volgens u van
toepassing is.

17.12 Welk van de onderstaande
kenmerken zijn van toepassing op
Mandodari? Geef aan wat volgens u van
toepassing is.

17.13 Welk van de onderstaande
kenmerken zijn van toepassing op
Mandodari? Geef aan wat volgens u
van toepassing is.

Antwoord=Gehoorzaam

Antwoord=Haatdragend

Antwoord=Huiselijk

1

0

1

1

0

0

0

0

0

1

0

1

1

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
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17.14 Welk van de onderstaande
kenmerken zijn van toepassing op
Mandodari? Geef aan wat volgens u van
toepassing is.

17.15 Welk van de onderstaande
kenmerken zijn van toepassing op
Mandodari? Geef aan wat volgens u van
toepassing is.

17.16 Welk van de onderstaande
kenmerken zijn van toepassing op
Mandodari? Geef aan wat volgens u
van toepassing is.

Antwoord=Intelligent

Antwoord=Kalm

Antwoord=Koppig

0

1

0

1

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

1

0

1
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17.17 Welk van de onderstaande
kenmerken zijn van toepassing op
Mandodari? Geef aan wat volgens u van
toepassing is.

17.18 Welk van de onderstaande
kenmerken zijn van toepassing op
Mandodari? Geef aan wat volgens u van
toepassing is.

17.19 Welk van de onderstaande
kenmerken zijn van toepassing op
Mandodari? Geef aan wat volgens u
van toepassing is.

Antwoord=Kuis

Antwoord=Levenslustig

Antwoord=Lichtzinnig

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
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17.20 Welk van de onderstaande
kenmerken zijn van toepassing op
Mandodari? Geef aan wat volgens u van
toepassing is.

17.21 Welk van de onderstaande
kenmerken zijn van toepassing op
Mandodari? Geef aan wat volgens u van
toepassing is.

17.22 Welk van de onderstaande
kenmerken zijn van toepassing op
Mandodari? Geef aan wat volgens u
van toepassing is.

Antwoord=Liefdevol

Antwoord=Medelijdend

Antwoord=Moedig

1

0

1

0

0

0

1

1

1

1

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

1

0

1
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17.23 Welk van de onderstaande
kenmerken zijn van toepassing op
Mandodari? Geef aan wat volgens u van
toepassing is.

17.24 Welk van de onderstaande
kenmerken zijn van toepassing op
Mandodari? Geef aan wat volgens u van
toepassing is.

17.25 Welk van de onderstaande
kenmerken zijn van toepassing op
Mandodari? Geef aan wat volgens u
van toepassing is.

Antwoord=Nederig

Antwoord=Onafhankelijk

Antwoord=Onstuimig

0

1

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
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17.26 Welk van de onderstaande
kenmerken zijn van toepassing op
Mandodari? Geef aan wat volgens u van
toepassing is.

17.27 Welk van de onderstaande
kenmerken zijn van toepassing op
Mandodari? Geef aan wat volgens u van
toepassing is.

17.28 Welk van de onderstaande
kenmerken zijn van toepassing op
Mandodari? Geef aan wat volgens u
van toepassing is.

Antwoord=Opofferingsgezind

Antwoord=Oprecht

Antwoord=Overspelig

1

0

0

0

1

0

0

1

0

0

1

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
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17.29 Welk van de onderstaande
kenmerken zijn van toepassing op
Mandodari? Geef aan wat volgens u van
toepassing is.

17.30 Welk van de onderstaande
kenmerken zijn van toepassing op
Mandodari? Geef aan wat volgens u van
toepassing is.

17.31 Welk van de onderstaande
kenmerken zijn van toepassing op
Mandodari? Geef aan wat volgens u
van toepassing is.

Antwoord=Passief

Antwoord=Sociaal

Antwoord=Trouw aan haar man

0

0

1

0

0

0

0

1

1

0

1

1

0

0

0

1

0

1

0

1

0

0

0

1

0

0

0

0

1

1
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17.32 Welk van de onderstaande
kenmerken zijn van toepassing op
Mandodari? Geef aan wat volgens u van
toepassing is.

17.33 Welk van de onderstaande
kenmerken zijn van toepassing op
Mandodari? Geef aan wat volgens u van
toepassing is.

17.34 Welk van de onderstaande
kenmerken zijn van toepassing op
Mandodari? Geef aan wat volgens u
van toepassing is.

Antwoord=Vergevingsgezind

Antwoord=Volgzaam

Antwoord=Wilskrachtig

0

1

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

1

1

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

1

0

1
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17.35 Welk van de onderstaande
kenmerken zijn van toepassing op
Mandodari? Geef aan wat volgens u van
toepassing is.

17.36 Welk van de onderstaande
kenmerken zijn van toepassing op
Mandodari? Geef aan wat volgens u van
toepassing is.

17.37 Welk van de onderstaande
kenmerken zijn van toepassing op
Mandodari? Geef aan wat volgens u
van toepassing is.

Antwoord=Zachtzinnig

Antwoord=Zelfbewust

Antwoord=Zelfstandig

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

1
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17.38 Welk van de onderstaande
kenmerken zijn van toepassing op
Mandodari? Geef aan wat volgens u van
toepassing is.

17.39 Welk van de onderstaande
kenmerken zijn van toepassing op
Mandodari? Geef aan wat volgens u van
toepassing is.

17.40 Welk van de onderstaande
kenmerken zijn van toepassing op
Mandodari? Geef aan wat volgens u
van toepassing is.

Antwoord=Zinnelijk

Antwoord=Zorgzaam

Antwoord=Zwijgzaam

1

1

1

0

0

0

0

0

0

0

1

1

0

0

0

0

0

1

0

1

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0
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17 Welk van de onderstaande kenmerken
zijn van toepassing op Mandodari? Geef aan
wat volgens u van toepassing is.

19 In het Ram-charit-manas (of het
Ramayana van Tulsi-das) staan
verschillende handelingen en
18 Welk van de eigenschappen die u
verschillende houdingen van
hierboven heeft aangevinkt, vindt u
Mandodari beschreven. Welk
voorbeeldig en het navolgen waard?
verhaalfragment, waarin Mandodari
Beperk u tot drie eigenschappen die u
een bepaalde handeling verricht of
het meest voorbeeldig en het meest
een bepaalde houding aanneemt,
navolgenswaardig vindt aan Mandodari. spreekt u het meest aan?

andere

gehoorzaam (ze luisterde naar haar
man) verdraagzaam (heel veel pijn
De verhaalfragmenten waarin ze
geleden) verstandig (ze wist het verschil Ravana adviseert om Sita terug te
0 tussen goed en slecht)
geven

0 geen enkele

religieus

De verhaalfragmenten waarin ze
Ravana adviseert om Sita terug te
geven

oprecht religieus liefdevol

De verhaalfragmenten waarin ze
Ravana adviseert om Sita terug te
geven

0 Sociaal, oprecht en liefdevol

De verhaalfragmenten waarin ze
Ravana adviseert om Sita terug te
geven

0 geduldig liefdevol gehoorzaam

Geen enkel verhaalfragment, waarin
Mandodari een bepaalde handeling
verricht of een bepaalde houding
aanneemt, spreekt mij aan

0 Oprecht, nederig, vergevingsgezind

De verhaalfragmenten waarin ze
Ravana adviseert om Sita terug te
geven

0 kalm sociaal zorgzaam

Geen enkel verhaalfragment, waarin
Mandodari een bepaalde handeling
verricht of een bepaalde houding
aanneemt, spreekt mij aan

0 zorgzaam,devoot,dienstbaar

De verhaalfragmenten waarin ze
Ravana adviseert om Sita terug te
geven

0 familiaal geduldig

De verhaalfragmenten waarin ze
Ravana adviseert om Sita terug te
geven

0 intelligent moedig wilskrachtig

De verhaalfragmenten waarin ze
Ravana adviseert om Sita terug te
geven

193

21.2 Geef aan wat voor u van
20 Geef aan in hoeverre deze stelling opgaat 21.1 Geef aan wat voor u van toepassing toepassing is Mandodari is voor mij
voor u: Mandodari is voor mij een
is Mandodari is voor mij een voorbeeld een voorbeeld met betrekking tot
voorbeeldfiguur
met betrekking tot mijn rol als...
mijn rol als...
Antwoord=...gelovige

Antwoord=...kind

Dit is voor mij van toepassing

ja

nee

Dit is voor mij helemaal niet van toepassing

weggevallen

weggevallen

Dit is voor mij deels wel en deels niet van
toepassing

ja

ja

Dit is voor mij deels wel en deels niet van
toepassing

ja

n.v.t.

Dit is voor mij helemaal niet van toepassing

weggevallen

weggevallen

Dit is voor mij niet van toepassing

weggevallen

weggevallen

Dit is voor mij helemaal niet van toepassing

weggevallen

weggevallen

Dit is voor mij helemaal van toepassing

ja

ja

Dit is voor mij deels wel en deels niet van
toepassing

Dit is voor mij van toepassing
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21.3 Geef aan wat voor u van toepassing is
Mandodari is voor mij een voorbeeld met
betrekking tot mijn rol als...

21.4 Geef aan wat voor u van toepassing
is Mandodari is voor mij een voorbeeld
met betrekking tot mijn rol als...

21.5 Geef aan wat voor u van
toepassing is Mandodari is voor mij
een voorbeeld met betrekking tot
mijn rol als...

Antwoord=...moeder

Antwoord=...partner

Antwoord=...vriendin

ja

ja

nee

weggevallen

weggevallen

weggevallen

ja

ja

ja

n.v.t.

ja

ja

weggevallen

weggevallen

weggevallen

weggevallen

weggevallen

weggevallen

weggevallen

weggevallen

weggevallen

ja

ja

ja

ja

ja
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21.6 Geef aan wat voor u van toepassing is
Mandodari is voor mij een voorbeeld met
betrekking tot mijn rol als...

21.7 Geef aan wat voor u van toepassing
is Mandodari is voor mij een voorbeeld
met betrekking tot mijn rol als...

Antwoord=...werkgever

Antwoord=...werknemer

nee

nee

ja

weggevallen

weggevallen

nee

nee

nee

nee

n.v.t.

n.v.t.

ja

weggevallen

weggevallen

nee

weggevallen

weggevallen

nee

weggevallen

weggevallen

nee

n.v.t.

n.v.t.

ja

22 Mag uw naam in het onderzoek
vermeld worden?

ja

ja
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