
 

Indiase festivals 
Kraampjes, optochten en vertellingen 
 

Er zijn in India vele feesten om de goden te vereren. Tijdens het festival ter ere van Ganesh 
staan er in de hele stad verschillende versierde kramen. 
  
Het is ongelofelijk. In de week dat het feest van Ganesh wordt gevierd, duiken ze plotseling 
op: de reuzenaltaren - een soort kerststalletjes. De mannen bouwen ze op alle 
straathoeken, pleintjes, kruispunten, wel honderden! De hele stad staat er vol mee. 

Eigenlijk is wel het een beetje te vergelijken met de huisaltaren - ook daar is Ganesh één 
week van de partij en hopen de Hindoes 'geluk en wijsheid' van Hem te mogen ontvangen. 
En daarom zetten ze hem ook op straat en niet zomaar in een leeg hok hè - nee, ze bouwen 
een prachtig 'huis' voor hem - waarin natuurlijk dagelijks Puja wordt gedaan.  

Maar daarnaast proberen ze Ganesh te vermaken met het nabouwen van belangrijke 
taferelen uit de Hindoe verhalen - en dat is natuurlijk niet alleen voor Ganesh, maar ook 
voor de duizenden bezoekers van deze tijdelijke verblijfplaatsen van de meest populaire 
god uit het Hindoeïsme. De stad verandert dan eigenlijk in één grote Efteling. Vooral 's 
avonds worden die stalletjes druk bezocht. 

Het is een familie-uitje en daarbij gaat het niet alleen om het plezier - Nee, er valt ook heel 
wat te leren. In de eerste plaats leren de de jongeren er de verhalen - Ja, je zou het kunnen 
vergelijken met een groot boek waarin je kunt rondlopen. Een verhaal waaruit veel 
taferelen worden afgebeeld is het Ramayana Epos. Het is het liefdesverhaal van een prins 
en een prinses: Rama en Sita - een soort oer-liefdesverhaal.  

Hier zie je hoe Rama zijn prinses krijgt - de koning en vader van Sita had namelijk aan alle 
kandidaat-bruidegommen een opdracht gegeven: 'wie de boog kan breken, die mag met 
mijn dochter trouwen'. En het was natuurlijk Rama die de boog kon breken. Ook de 
vliegende aap is een tafereel uit het Ramayana epos. 

Een ander verhaal waaruit veel taferelen worden afgebeeld is het levensverhaal van 
Krishna. Krishna is een echte held - met zijn onwaarschijnlijke krachten redt hij de 
mensen keer op keer van het kwaad. Hier? hij tilt een berg op om er de boeren van een dorp 
onder te laten schuilen en te redden van de verdrinkingsdood. ?En zo leren de mensen de 
verhalen in India, door naar het Ganesh-festival te gaan en van reuze-altaar naar reuze-
altaar te trekken. 

Mensen die echt belangrijke mededeling hebben, gebruiken de schrijnen ook.Deze mensen 
bijvoorbeeld voeren er een een anti-aids campagne?? en zo zie je maar dat Ganesh echt de 
God van de wijsheid is?. 


