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INDIA

1869-1888

Hindoeïsme

Mohandas Karamchand Gandhi werd geboren in Porbandar in Oost-India.
India was in die tijd een kolonie van Engeland.
De familie Gandhi was Hindoe en behoorde tot de Banyankaste, de kaste van
kooplieden en zakenlui. De kaste van priesters en strijders was hoger,
die van werklui lager. De kaste van de onaanraakbaren was de allerlaagste.
Vader Gandhi was eerste-minister van een klein vorstendom. Hij was een
integere, maar driftige man. Moeder Gandhi was zeer religieus. Ze ging
elke dag naar de tempel, aanbad de god Vishnoe en hield zich nauwgezet
aan de godsdienstige regels, zoals Ahimsa. Ze leerde haar kinderen
tolerantie ten opzichte van andere volken en religies.

Geboortehuis

Kaart uit 1897
Porbandar op een schiereiland
aan de Indiase westkust.

Omslag van een koran

Ahimsa:
In zijn jeugd ging Gandhi
naar een tempel waar zowel
uit de Bagavat Gita (Hindoe)
als uit de Koran (Islam) werd
gelezen. Basisbegrippen in de
Gita zijn karma, lot of lotsbestemming
(waarmee het kastenstelsel eeuwenlang werd
gerechtvaardigd), vrije wil en de plicht goed
te doen met het eigen karma.

geweldloosheid
en eerbied voor alle leven
(geen enkel levend wezen
verwonden of doden,
dus ook geen vlees eten)

Vader Gandhi

regelmatig vasten
om zichzelf te zuiveren
alles in het universum
is voor eeuwig

School in Rajkot

Moeder Gandhi

Gandhi was een verlegen kind.
Hij wandelde graag maar aan
gymnastiek en cricket had hij
een hekel.
Als puber laat Gandhi zich door
een vriend overhalen om stiekem
geitenvlees te eten. Zo zou hij moedig en sterk genoeg worden om de
Engelsen uit India te verdrijven.
Hij kreeg er echter vreselijke
nachtmerries van en hoorde de
geit in zijn buik mekkeren.

Er is een ondefinieerbaar mysterieuze kracht die alles doordringt.
Ik voel het, al zie ik het niet. (...) Die Kracht of Geest die zich bekend
maakt is God, want ik kan zien hoe te midden van dood leven volhardt;
te midden van onwaarheid waarheid; te midden van duisternis licht.

Als Gandhi 13 jaar is en nog op
school zit, wordt hij uitgehuwelijkt
aan de 13-jarige Kasturba, dochter
van een zakenman in Porbandar.
In die tijd was dat in India niet ongewoon. De kinderen bleven voorlopig nog bij hun ouders wonen.

Gandhi 7 jaar oud

1888-1893

ENGELAND
Christendom

Tower Londen

Jezus spreekt op de Berg der Zaligsprekingen zijn Bergrede uit

Gelukkig die arm van geest zijn,
want hun behoort het koninkrijk der hemelen.
Gelukkig die verdriet hebben,
want zij zullen getroost worden.
Gelukkig die zachtmoedig zijn,
want zij zullen het land erven.
Gelukkig die hongeren en dorsten naar gerechtigheid,
want zij zullen verzadigd worden.
Gelukkig die barmhartig zijn,
want zij zullen de barmhartigheid ondervinden.
Gelukkig die zuiver van hart zijn,
want zij zullen God zien.
Gelukkig die vrede brengen,
want zij zullen kinderen van God genoemd worden.
Gelukkig die vervolgd worden vanwege de gerechtigheid,
want hun behoort het koninkrijk der hemelen.

In 1888 gaat Gandhi in Engeland rechten studeren.
Hij is dan 19 jaar oud en net vader geworden van een
zoon, Harilal. Hij voelt zich eenzaam zonder vrouw en
kind, die in India zijn achtergebleven. Geboren in een
kleine provinciestad, wordt hij overweldigd door de
wereldstad Londen.
Alles was vreemd: de mensen, hun levenswijze en zelfs
hun huizen. Ik wist niets van de Engelse regels van
wellevendheid en moest voortdurend opletten om niets
verkeerds te doen.
Hij wil zo Engels mogelijk worden en past daarom zijn
levensstijl aan. Hij laat modieuze kleding maken en
probeert te leren dansen, maar hij kan de maat van de
westerse muziek niet in de benen krijgen.

Gandhi en familie (1903)

Bergrede (Mattheüs 5)

In zijn zoektocht naar ware zelfverwerkelijking
bestudeert Gandhi in Londen veel religieuze
tradities. Hij leert er christenen kennen en via
hen de Bijbel. Hij raakt diep onder de indruk
van Jezus en diens Bergrede.
Mijn jeugdig streven was er op gericht de leer van de
Gita, van het Licht van Azië en van de Bergrede met
elkaar te verenigen schrijft hij later. De Gita is de
Baghavat Gita, het heilige hindoe boek. Licht van
Azië is boeddhistisch en de Bergrede is de essentie
van de leer van Jezus.

Haat de zonde, niet de zondaar is het devies dat weliswaar
eenvoudig te begrijpen is, maar zelden wordt gepraktiseerd,
waardoor het gif van de haat zich in de wereld verspreidt.

Voor Gandhi was de kern
van elke religie Waarheid
en Liefde. Hij werd sterk
beïnvloed door de christelijke leer van de geweldloosheid (de andere wang
toekeren en je dus niet verweren). Hij zei dat als de
christenheid de Bergrede
zou praktiseren, hij christen
zou zijn.

ENGELAND

Vegetarisme

In Londen woonde Gandhi in een gezin waar
vlees het hoofdgerecht was. De belofte aan zijn
moeder om geen wijn te drinken, niet te roken,
geen vlees te eten en kuis te blijven maakte contact met medestudenten moeilijk. Zij vonden dat
hij die belofte moest verbreken, maar daar voelde Gandhi niets voor.
Hij ontdekte een vegetarisch eethuis en kocht
er het boek Lof der plantaardige Voeding. Hij
verslond boek en maaltijd: Op hetzelfde ogenblik werd ik vegetariër uit vrije keuze. Dáárvoor
propaganda te maken beschouwde ik van nu af
aan als mijn opdracht. De vegetarische beweging was meer dan een voedselcultus. Haar
leden hadden vooruitstrevende opvattingen
over religie, maatschappij, politiek, huwelijk,
seksualiteit en voorbehoedsmiddelen. Gandhi
werd lid van het Vegetarisch Genootschap in
Londen. Zo werd de religieuze erfenis uit zijn
jeugd tot levenslange overtuiging. Zijn verdere
leven bleven vegetarisme, vasten en zelf dokteren via voedsel belangrijk voor hem.

Big Ben

Menigeen die vlees eet (...)
maar die tevens godvruchtig leeft,
staat dichter bij de vrijheid dan iemand
die zich streng van vlees en vele
andere zaken onthoudt,
maar in zijn handelingen God lastert.
Gandhi in zijn tijdschrift Jong India

Na drie jaar studie wordt hij,
22 jaar oud, beëdigd als
advocaat. Hij had bovendien
Frans, Latijn, natuurkunde,
algemeen en Romeins recht
gestudeerd.
Gandhi zelf sprak over zijn
studententijd als over:
De tijd voor ik begon te leven.

Gandhi met de leden van het
Vegetarisch Genootschap

Ik denk echt dat het voor onze spirituele ontwikkeling
noodzakelijk is, dat we ermee ophouden onze medeschepselen te doden terwille van onze lichamelijke
behoeften.

Gandhi met badge
van het Vegetarisch
Genootschap

..
POLITIEKE ORIENTATIE
Gandhi’s aandacht richt zich niet alleen op religie en vegetarisme.
Inspiratie voor zijn politiek vindt hij in de christen-anarchistische
ideeën van Leo Tolstoj (1828-1910). De gruwelen van de Krimoorlog hadden Tolstoj tot het pacifisme bekeerd. Hij riep op
tot dienstweigering en stelde (o.a. in het boek Oorlog en Vrede)
gerechtigheid en vrede centraal. Het hindoeïstische Ahimsa was
passief geweldloos, maar door Tolstoj aanvaardt Gandhi
geweldloosheid als actieve levenshouding.

Ook het essay Civil Disobedience (burgerlijke ongehoorzaamheid)
van de Amerikaan Henry David Thoreau (1817-1862) beïnvloedde
Gandhi. De commune ’Walden’, gesticht door Thoreau in 1845
bracht hem er toe weg van de publieke opinie, weg van alle bestuur,
van opvoeding, van maatschappij, mezelf in het gezicht te zien.

Tolstoj 1828-1910

Brief van Tolstoj aan Gandhi
8 mei 1910

Aparigraha, het niet bezitten van
materiële goederen, wordt een ander
belangrijk religieus-politiek principe
voor hem.
Later, in India, zal Gandhi letterlijk
alle luxe opgeven. Geestelijke rijkdom
kun je volgens hem alleen bereiken als
je arm bent en niet te veel aandacht
aan bezit hoeft te besteden.

Zo moet je bijvoorbeeld geen stoel bezitten
als je zonder kunt. Als je dit principe
goed tot je door laat dringen, kom je er toe
je leven steeds meer te vereenvoudigen.

Thoreau 1817-1862

Gandhi en de pioniers
van de Tolstoj-farm

Ook Nederland kende sinds 1898
een Walden, een ethisch-socialistische commune in Bussum, gesticht
door Frederik van Eeden in navolging van Thoreau’s Walden.
In 1904 sticht Gandhi in Natal,
naar voorbeeld van Thoreau,
Phoenixfarm. Het is de eerste
van een hele reeks zelfvoorzienende gemeenschappen (ashrams)
in Zuid-Afrika en India.

1893-1915

ZUID-AFRIKA
Satyagraha

Vanaf 1893 werkt Gandhi in Zuid-Afrika als advocaat voor
een Indiase firma. Voor het eerst voelt hij rassendiscriminatie
aan den lijve als hij uit de trein wordt gezet omdat ’kaffers en
koelies’ (zwarten en Indiërs) niet eerste klas mogen reizen.
De Britse en Nederlandse kolonisten hadden Indiërs naar de
Zuid-Afrikaanse plantages gehaald om er te werken, maar
Indiërs mochten niet stemmen, geen land bezitten, ‘s avonds
niet op straat en ze moesten extra belastingen betalen.
Al hadden ze het beter dan zwarten, in feite werden ook zij
als slaven behandeld.

Zuid-Afrika rond 1900

Gandhi richt het Indian Natal Congress op
en concentreert zich eerst op de eigen Indiase
bevolking. Hij pleit voor goede hygiëne en een
net uiterlijk, voor het leren van Engels en eerlijk
zaken doen om zo gerespecteerd te worden.
Hij propageert actief verzet zonder geweld: openlijk
de wet overtreden en gewillig de daarop volgende straf
ondergaan. Hij bedenkt het woord Satyagraha:
satya (waarheid) en agraha (standvastigheid).
Waarheid is voor hem de uitdrukking van liefde;
standvastigheid van kracht. Satyagraha
betekent dus letterlijk ’kracht van de waarheid
en de liefde’, zielekracht.

Zoeloe-opstand (1906)

Satyagraha
is een kracht die zowel door het individu
als door de gemeenschap kan worden gebruikt.
Ze kan zowel op politieke als op huiselijke
aangelegenheden worden toegepast (...);
mannen, vrouwen. kinderen, allen kunnen haar
even goed aanwenden.

Gandhi en medewerkers voor
zijn kantoor in Johannesburg

Honderd jaar geleden braken in Zuid-Afrika opstanden
uit van Zoeloes en oorlogen tussen Boeren en Britten,
waarin ook zwarten meevochten. Gandhi richt twee keer
een korps Indiase ziekendragers op. Dat helpt vooral
gewonde zwarten, die niet door de witte Zuid-Afrikanen
geholpen worden. Hij helpt de zwarten, maar kiest niet
ondubbelzinnig hun kant. Dat hij daardoor indirect aan
een oorlog meewerkt is veel bekritiseerd en hij heeft dat
later ook betreurd.
Hij is enorm geschokt door alle leed en legt de
brahmacharya-gelofte af: levenslange seksuele onthouding
ten dienste van de mensheid.

Het begint met de zelfbeheersing van het lichaam,
maar daar eindigt het niet. In zijn volmaakte vorm
sluit het zelfs iedere onzuivere gedachte uit.
(Brahmacharya-gelofte)

Gandhi
in ziekendragersuniform
tijdens de Zoeloe-opstand

Gandhi in 1913 tijdens
de Satyagrahastrijd

ZUID-AFRIKA

Geweldloze acties

De ‘Zwarte Wet’ (1907) dwingt alle Indiërs hun vingerafdrukken te laten
registreren en hun identiteitsbewijs bij zich te dragen. Gandhi roept op
de identiteitspapieren te verbranden. Dat doen de satyagraha’s massaal.
Ze zien het als een eer gearresteerd te worden. Honderden worden tijdens
de algemene staking van 1908 gevangen gezet, ook Gandhi (o.a. in Old
Fort Prison, waar later Nelson Mandela gevangen zit).

Verbranden van duizenden identiteitspapieren
in Johannesburg (1908)

In 1913 barst de bom.
De gehate belasting op contractarbeid van de
Indiërs wordt niet verlaagd en alleen christelijke
huwelijken zijn nog wettig. Hindoe-, moslim- en
Perzische vrouwen zijn daardoor nu plotseling
concubines (vrouwen met een buitenechtelijke
relatie). Hen staat deportatie te wachten en hun
kinderen zijn onwettig verklaard. Veel vrouwen,
ook Kasturba, sluiten zich aan bij Gandhi’s
campagne voor burgerlijke ongehoorzaamheid.
Ze marcheren van Transvaal naar de kolenvelden
van Natal, waar 50.000 contractarbeiders staken.
Opnieuw volgen honderden arrestaties. In vier
jaar tijd wordt Gandhi drie maal gearresteerd.

Gandhi na zijn arrestatie in 1913

De ware weg
naar het uiteindelijke geluk
loopt via de gevangenis,
om daar te lijden
in het belang
van eigen land en godsdienst.

Protestmars naar de grens omdat het Indiërs
verboden wordt om naar Natal te gaan.

Gandhi sticht voor de families
van de gevangenen de Tolstojfarm. Hij gaat er zelf met zijn
gezin wonen.

De acties hebben effect en in 1914
kan Gandhi eindelijk op gelijke
voet met de president, generaal
Smuts, onderhandelen. De aparte
belasting voor Indiërs wordt afgeschaft, de beperkingen op huwelijken
ingetrokken en het contractsysteem
wordt iets versoepeld. Nooit eerder
waren zulke goede resultaten behaald met geweldloze campagnes.

Geweldloosheid kan niet geleerd worden door thuis te blijven
zitten. Er is ondernemingslust voor nodig. Om onszelf te testen
moeten we gevaar en dood in de ogen zien, het vlees tuchtigen en
leren allerlei ongemakken te doorstaan. Wie staat te trillen of
de benen neemt als hij twee mensen ziet vechten is niet geweldloos
maar een lafaard.

Leden van de Tolstoj-farm

Gandhi spreekt een menigte toe in Durban in 1913

MAHATMA GROTE ZIEL

In 1915 keert Gandhi terug naar India om aan de vrijheidsstrijd deel te nemen.
Hij belooft Gokdale, zijn politieke leermeester, eerst één jaar het land te bestuderen, met open oren, maar met de mond dicht. Hij richt zich dan ook meer op
morele hervorming dan op politieke doelen en leidt een vastend en biddend leven.
Gandhi wijst bezit af, leeft van groenten en geitenmelk en kleedt zich in lendendoek en sjaal, de dracht van de laagste standen. Hij karakteriseert zichzelf als
spinner, dichter en boer en sticht de Satyagraha-ashram bij Ahmadabad.

Gandhi mediteert

Geweldloosheid
is de grootste macht
die de mensheid ter beschikking staat.
Zij is machtiger dan het machtigste
vernietigingswapen dat
door de vindingrijkheid van de mens
is ontwikkeld.
Haat de zonde, niet de zondaar
is het devies dat weliswaar eenvoudig
te begrijpen is, maar zelden wordt gepraktiseerd,
waardoor het gif van de haat
zich in de wereld verspreidt.

Gandhi past geweldloze actie op grote
schaal als eerste én met succes toe. Hij
vindt ook dat niet-samenwerken met
het kwaad een even grote deugd is als
samenwerken met het goede. Toen hem
eens gevraagd werd of hij hindoe was,
antwoordde hij: Ja, ik ben een hindoe.
Ik ben ook een christen, een moslim, een
boeddhist en een jood. Gandhi had een
enorm charisma. Hij wist miljoenen te
inspireren tot geweldloos verzet, maar
hij stichtte geen school: Gandhi-isme
bestaat niet. Ik wil geen sekte nalaten.

In de Satyagraha-ashram vestigt zich,
op Gandhi’s aandringen, ook een
’onaanraakbare’ familie. Dat was in
die tijd in India onvoorstelbaar en
stuitte op enorme weerstand. Gandhi
daarover: De man die voor het ophalen
van het water moest zorgen maakte bezwaar omdat de druppels uit onze emmers
hem zouden verontreinigen.
De sponsors van de ashram trekken zich
terug. Dan te bedenken, dat Narayanan,
van 1997 tot 2002 India’s tiende president,
werd geboren als dalit, onaanraakbare.
Het is mijn diepste overtuiging dat op geweld
niets blijvends gegrondvest kan worden.

Nobelprijswinnaar en dichter Rabindranath Tagore
gaf Gandhi de traditionele eretitel Mahatma (Grote Ziel)

1915-1948

INDIA

Sawarajbeweging
In India heerste regelmatig ernstige hongersnood. Toch voerden
Britse kooplieden enorme hoeveelheden voedsel het land uit.
Gandhi begint de Sawarajbeweging (Beweging voor Zelfbestuur)
die oproept Britse goederen te boycotten, alleen Indiase producten
te kopen, eigen kleding te maken met de charkha (spinnewiel) en
onredelijke belastingen te weigeren. De oproepen worden massaal
gevolgd. In Engeland kost dit veel arbeidsplaatsen.

Boycot van buitenlandse kleding (juli 1922)

Slachting bij Amritsar (1919)

Oproep voor verbranding
van niet-Indiase kleding

De uitbuiting van de armen
kan niet uit de weg geruimd worden
door de vernietiging van een paar miljonairs,
maar door de onwetendheid van de armen
op te heffen en hen te leren
dat zij niet samen moeten werken
met hun uitbuiters.
Dat zal de uitbuiters ook bekeren.
Terwijl de Britten de tegenstellingen
tussen de bevolkingsgroepen bewust
in stand houden, lopen hindoes en
moslims zij aan zij in grote demonstraties.
Het economische leven komt tot stilstand.
Bij vreedzame demonstraties in 1919 in
Amritsar richten de Britten een bloedbad
aan. Er zijn ruim 300 doden en duizenden
gewonden.
Maar... het Britse rijk is de morele verliezer.

In 1920 boycot Gandhi’s Algemene
Beweging van Geweldloos Verzet
en van Niet-Samenwerking alles
wat Brits is. 30.000 Indiërs worden
gevangen gezet wegens burgerlijke
ongehoorzaamheid.

Gandhi bezoekt Engelse textielarbeidsters in Lancashire
die werkloos raakten als gevolg van de boycot.

Ik weet dat ik door over te gaan op geweldloosheid
om het ronduit te zeggen een waanzinnig risico neem,
maar de overwinningen van de waarheid zijn nooit
behaald zonder het grootste risico te aanvaarden.

In 1919 worden de Rowlattwetten
van kracht. Rechters kunnen nu
zonder jury beslissen om politieke
verdachten zonder enige vorm van
proces gevangen te laten houden.
Gandhi roept twee keer op tot een
hartal, een nationale dag van vasten
en gebed. Dat is in feite een oproep
tot massastaking.

Britse soldaten laten Indiërs kruipen

INDIA

Acties voor zelfbestuur

Zout was Brits staatsmonopolie.
Alleen de Britten mochten zout winnen,
Indiërs niet. Gandhi start acties tegen
de belasting op zout. Hij leidt duizenden
Indiërs in een mars van 370 km naar het
zout van de Zee bij Gujarat. Later, bij pogingen de zoutfabrieken over te nemen
treden soldaten en politie hard op, maar
de menigte vecht niet terug.
Honderden laten zich letterlijk doodslaan
of raken ernstig gewond.
Maar... het maken van zout
wordt beperkt toegestaan
en de gevangenen komen vrij.
Geweldloze actie is een machtig
wapen gebleken.

Als in 1922 acties van boeren die weigeren de landbelasting te betalen
ontaarden in geweld, gelast Gandhi de campagne af. Velen zijn daardoor
teleurgesteld, maar voor Gandhi is geweldloosheid niet alleen een manier
om conflicten op te lossen, maar het is zijn spirituele levenshouding:
Wij mogen maatregelen en systemen aanvallen. Wij mogen en moeten geen
mensen aanvallen. En zelfs: Onze plicht is in hoofdzaak er voor te zorgen
dat wijzelf worden gearresteerd.
Ook Gandhi wordt in 1922 gearresteerd. Hij komt pas in 1924 vrij.
Hij zet de strijd voort en reist, spinnend, door het land met de boodschap
dat hindoes en moslims zich moeten verzoenen.

Slachtoffers van de slachting
bij Chauri Chaura (1922)

Ik vraag mijn landgenoten
in India
geen ander evangelie
dan dat van de zelfopoffering
te volgen,
dat elke strijd overstijgt.

Rondetafelconferentie in 1931

Zoutmars (1930)

Gandhi vertegenwoordigt in 1931 het Indian Congress
bij een rondetafelconferentie in Londen. Die conferentie
mislukt. Hij wordt bij terugkomst in India gearresteerd
en het Congress wordt onwettig verklaard. Op grote schaal
breken acties van burgerlijke ongehoorzaamheid uit. In
twee maanden tijd worden meer dan 32.000 mensen veroordeeld wegens politieke vergrijpen.

De staat vertegenwoordigt geweld in een
geconcentreerde en georganiseerde vorm

Gandhi raapt zout op
aan het eind van de zoutmars
en overtreedt daarmee de zoutwet

INDIA

Vastenacties
De regering wil India opsplitsen in kieskringen voor hindoes, moslims
en onaanraakbaren. Deze dalits vormen een kwart van de bevolking.
Ze leven als paria’s onderaan de maatschappelijke ladder. Ze mogen
alleen het vuile werk doen en mogen niet lezen of zelfs kennis nemen
van de Veda’s, de heilige schriften. Gandhi noemt hen ‘harijan’ , kinderen van God. Gandhi verwerpt het kastenstelsel als zodanig niet.
Hij wil het lot van de dalits verbeteren, door met name de grootgrondbezitters te overtuigen hen beter te behandelen.
Nog in de gevangenis begint Gandhi een ’vastenactie tot de dood er
op volgt’ om het onaanraakbarenplan te herzien en de situatie van de
dalits te verbeteren. Het effect is enorm.

Laatste maaltijd voor de vastenactie

In 1934 trekt Gandhi zich terug
uit de politiek en gaat wonen in
een nieuwe ashram, Sevagram,
ofwel dienstdorp.
In 1937 krijgt India zelfbestuur
in fasen.

Gandhi vast. Zijn kleindochter Indira zit naast hem.

Geweldloosheid
is zachtmoedig,
kwetst nooit,
is als het goed is
niet een gevolg
van boosheid
of kwaadaardigheid,
is nooit bedillerig,
nooit ongeduldig,
nooit schreeuwerig
en lijnrecht
tegenover dwang

Voor hindoes was Gandhi een
heilige die door te vasten, desnoods tot de dood er op volgt,
zijn leven op het spel zette. Ze
moesten kiezen tussen het leven
van hun heilige en het onrecht
dat ze de dalits aandeden.
Hindoetempels worden voor de
harijans geopend en moslimleiders vergaderen met hen.
De regering trekt het onaanraakbarenplan in. Gandhi en Nehru,
de secretaris van het Congress,
komen vrij. Gandhi reist door
heel India om de hindoes te bewegen de vloek van de onaanraakbaarheid op te heffen.

In 1939 keert Gandhi nog eenmaal
terug in de politiek. Inmiddels is de
2e Wereldoorlog uitgebroken. Het
Indian Congress, dan al een massaorganisatie met afdelingen in alle
dorpen en steden van India, is verdeeld. Moet India Groot-Brittannië
steunen in de oorlog zolang India niet
onafhankelijk is? Het Congress steunt
de Britten niet. Gandhi propageert
wel kleine individuele satyagrahaacties, maar roept niet op tot openlijke
rebellie tegen de Britten. Meer dan
20.000 Congress-aanhangers belanden
in de gevangenis.

Er zijn mensen in de wereld die zo arm zijn dat God hun
niet kan verschijnen tenzij in de vorm van brood.

Gandhi en Nehru

Gandhi collecteert voor de onaanraakbaren

INDIA-PAKISTAN
Gandhi vermoord

Laat India aan God over en als dat niet lukt laat het dan over aan de anarchie.
Gandhi schrijft de resolutie Quit India (Verlaat India) die in 1942 door het
Congress wordt aangenomen. Gandhi en andere leiders worden daarop gevangen gezet als potentiële vrienden van de Japanse agressor.
Ook Kasturba wordt gearresteerd. Zij sterft later in de gevangenis.
Vrouwendemonstratie tijdens
de Quit India acties in Delhi

Op 15 augustus 1947 leidt de onafhankelijkheidsverklaring, ondanks groot
verzet van Gandhi, tóch tot splitsing
in twee staten: India (hindoe) en
Pakistan (moslim). Gandhi is in de rouw.
Déze verscheurde onafhankelijkheid
is voor hem geen reden tot feest.
Een ware volksverhuizing komt
op gang. Hindoes en sikhs
vluchten uit Pakistan,
moslims uit India. 12 Miljoen
mensen zijn op de vlucht,
500.000 worden gedood.

Onafhankelijkheid én de eenheid van India zijn Gandhi’s doel in de jaren
die volgen. Moslims vormen in die tijd 25% van de bevolking. De Moslimliga van Jinnah wil een eigen moslimstaat en schuwt geweld niet. In Calcutta doden moslims meer dan 5.000 hindoes. De hindoebevolking vecht
terug. Overal vinden massamoorden plaats.

Gandhi en Jinnah

Er is geen weg naar de vrede,
vrede is de weg.
Wees de verandering
die je in de wereld wilt zien

Vluchtelingen uit Punjab

Ook na de onafhankelijkheid bezoekt Gandhi
getroffen moslim- en hindoedorpen en preekt
vrede en geweldloosheid.
Als in 1948 in Calcutta het geweld weer oplaait,
gaat hij opnieuw in ’hongerstaking tot de dood
er op volgt.’ Hij stopt pas als het geweld is beëindigd.

Gandhi’s doodsbed

Gandhi in 1948 vastend in Calcutta
in gesprek met moslimleiders

Op 30 januari 1948 wordt Gandhi
tijdens een grote gebedsbijeenkomst
in Delhi vermoord door een extreemnationalistische hindoe. Door te pleiten
voor tolerantie had Gandhi volgens de
moordenaar een verenigd Hindoe-India
onmogelijk gemaakt.

Begrafenisstoet Gandhi in Delhi

Gandhi spint
Indiaas katoen werd in Engeland gesponnen,
geweven en geverfd. Een lap voor een sari
werd daardoor in India zo duur dat gewone
mensen die niet meer konden betalen. Kahdi,
zelf gesponnen stof, werd symbool voor de
Indiase onafhankelijkheidsstrijd. Gandhi gaf
zelf het voorbeeld: hij had altijd een draagbaar spinnewiel bij zich. Tijdens vergaderingen, gesprekken en op reis zat hij altijd te
spinnen. Het spinnewiel, symbool van de strijd,
is nu nog in de vlag van India terug te vinden.

Zoutmars

In 1930 begint Gandhi met 78 medestanders de
lange mars naar Dandi. De belangstelling is
enorm. De dorpen die zij passeren zijn versierd
in India's nationale kleuren. Gandhi en de anderen spreken overal de menigten toe.
Na 24 dagen komen duizenden mensen in Dandi
aan. Gandhi raapt er van het strand wat zout op
en overtreedt daarmee de wet. Door zeewater in
zandkuiltjes te laten lopen en het water te laten
verdampen blijft zout achter en krijgt ieder zijn
eigen handje zout.

Gandhi in Engeland
In 1931 is Gandhi als enige vertegenwoordiger
van het Indian Congress in Londen voor de 2e
rondetafelconferentie. Doel is o.a. het opstellen
van een grondwet voor India, maar het wordt
een mislukking. De religieuze verdeeldheid
tussen de vele groepen in India, vooral tussen
hindoes en moslims, verergert daardoor. Ook
is het kastenstelsel een splijtzwam.

In Engeland baart Gandhi in zijn lendendoek veel opzien. Hij bezoekt o.a. de textielarbeiders in Lancashire die werkloos zijn
geworden door de acties in India tegen Britse goederen. Een arbeider zegt: Ik ben één
van de werklozen, maar als ik in India leefde
zou ik hetzelfde zeggen als meneer Gandhi.

In de gevangenis
Gandhi zat twaalf maal voor kortere of
langere tijd in de gevangenis. Na de zoutmars volgt een golf van arrestaties en ook
Gandhi wordt opnieuw gearresteerd. Hij
zit nog in de gevangenis als in Londen de
1e rondetafelconferentie wordt gehouden.
Daar zijn geen afgevaardigden uit India
bij aanwezig. Bij thuiskomst na de 2e conferentie wordt Gandhi, net als o.a. Nehru,
in de Yeravadagevangenis vastgezet.
Duizenden Congressaanhangers zaten vele
malen in de gevangenis.

Sabarmati Ashram

Golf
van Cambay

Dharasana

Dandi

Vasten
Dharasana Satyagraha is de volgende stap in de
zoutsatyagraha. Gandhi besluit de Dharasana
zoutfabrieken geweldloos te bezetten. Hijzelf en
veel leiders, o.a. Nehru en Patel worden gearresteerd, maar het Indian National Congress zet de
actie door.
De dichteres Naïdu leidt de demonstratie van 2.500
Congressvrijwilligers in Dharasana, die bruut door
de politie wordt teruggeslagen. Volgens het satyagrahaprincipe bieden de betogers geen weerstand.
De bezetting mislukt, maar wel is er grote internationale beroering ontstaan.

In Gandhi’s intens religieuze leven zijn
gebed en vasten belangrijk maar ook in
de strijd, als bezielende kracht voor reflectie en actie, spelen ze een grote rol.
Gandhi houdt grote gebedsbijeenkomsten en roept mensen tot gebed en vasten
op. Hij vast zelf zeer regelmatig en gaat
18 maal in zijn leven in hongerstaking.
Oude jaïn-monniken die hun tijd gekomen achtten, vastten zich letterlijk dood.
Aan deze traditie ontleent Gandhi zijn
‘vasten tot de dood erop volgt’ om anderen tot toegeven te dwingen. Hij doet dit
o.a. om de hindoes te bewegen de harijans
als gelijkwaardig te beschouwen.

Belangrijke Indiase leiders

Onafhankelijkheid

Naast Gandhi is Nawaharal Nehru een
van de stichters van India. Nehru heeft
grote bewondering voor Gandhi en noemt
hem bapu, vader, maar hij is het vaak niet
met hem eens. Gandhi vecht tegen de opdeling in twee staten en wil verdraagzaamheid tussen de geloven.
Nehru is tegen elke godsdienst die zich wil
bemoeien met politiek en landsbestuur. Hij
wantrouwt religieuze partijen en botst met
de Moslimliga van Jinnah. De Moslimliga
wil een staat op basis van de islam.
Jinnah wil van Pakistan eigenlijk geen islamitisch land maken. Hij is voor een liberale
islam in een seculiere staat. In zijn onafhankelijkheidsrede zegt hij: U bent vrij om naar
uw tempel of moskee of welke bidplaats dan
ook te gaan. Tot welke religie u behoort,
daar heeft de staat niets mee te maken.

Pas met de Labourregering na de oorlog
krijgt Brits-Indië onafhankelijkheid. Het
land wordt opgedeeld in twee onafhankelijke staten: India en Pakistan. Gandhi
had altijd geijverd voor één verenigd
India van moslims, hindoes, sikhs en mensen met andere godsdiensten of overtuigingen. Gandhi had een hekel aan partijpolitiek. Hij trad niet tot de regering toe.
Jinnah en de zijnen voeren actie voor een
apart moslim Pakistan.
De deling veroorzaakt een enorme verhuizing van hindoes vanuit Pakistan
naar India en van moslims vanuit India
naar Pakistan. Grote onlusten kosten duizenden slachtoffers. In Calcutta vinden
‘de grote slachtpartijen’ plaats. 5.000 hindoes worden gedood door moslims. De hindoes slaan terug en de gevechten breiden
zich uit. Overal wordt massaal gemoord,
o.a. in Noakhali. Gandhi reist steden en
dorpen van moslims en hindoes af om verzoening te preken.

De Harijancampagnes
Gelijkwaardigheid van de onaanraakbaren,
de dalits, is voor Gandhi een hoofdpunt.
De naam dalit komt van het Sanskriet ’dal’:
gebroken, uitgesloten, rechteloos. Gandhi
noemt hen harijan, kinderen van God. Bij
massabijeenkomsten steekt hij vaak zijn
hand op en raakt een voor een zijn vingers
aan: de eerste vinger staat voor gelijkwaardigheid van de onaanraakbaren, de tweede
voor spinnen, de derde voor afzien van alcohol en drugs, de vierde voor hindoe-islamitische vriendschap, de vijfde voor gelijkwaardigheid van vrouwen. De pols, symbool van
geweldloosheid, verbindt de vijf doelen.
Gandhi reist door heel India om de gelijkwaardigheid van de dalits te bepleiten.

De dood van Gandhi
Op 30 januari 1948 doodt een orthodoxe
hindoe Gandhi. Hij meent dat Gandhi's
religieuze tolerantie er de oorzaak van is
dat er geen verenigd hindoe-India is ontstaan. Miljoenen zijn aanwezig bij de
crematie. Vijf uur lang trekt de baar
door de straten van Delhi naar de heilige
Yamunarivier.
De hele wereld herdenkt Gandhi als onafhankelijkheidsstrijder die consequent
geweldloze methoden heeft gebruikt en
gepropageerd.
In 2007 riepen de Verenigde Naties
2 oktober, Gandhi’s geboortedag, uit
tot Internationale Dag van de Geweldloosheid.

Quit India
Gandhi steunt de Britten in de 2e Wereldoorlog niet. Churchill's oorlogskabinet voelt dus
niets voor een bestuursoverdracht. Het Brits
imperium moet behouden blijven.
In 1942 lanceert het Indian Congress de Quit
Indiacampagne (Verlaat Indiacampagne). In
heel India wordt actie gevoerd om de Britten
te bewegen het land te verlaten. Onder andere
in Bombay wordt massaal gedemonstreerd en
vinden ook grote demonstraties van vrouwen
plaats.
Gandhi en andere leiders worden gevangen gezet omdat ze potentieel vrienden van de Japanners zouden zijn.
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