
 

Ganesh 
Een tijdelijk huis voor Ganesh 
 

Op de laatste dag van het festival ter ere van Ganesh worden de beelden in de rivier achter 
gelaten. Inwoners doen hierna gezamenlijk een gebed. Daarna is het feest! 
  
Lang zal hij leven - Lang zal hij Leven - Lang zal hij leven in de Gloria -hiep hiep hiep 
hoera!Ja, als de god Ganesh jarig is, is het groot feest in India. Tien dagen lang vieren 
Hindoes zijn verjaardag! En op de laatste dag van het festival nemen ze opnieuw voor een 
jaar afscheid van hem: hup, de deur uit met Ganesh. Ja, en natuurlijk niet in de vuilnisbak. 
Nee, een God krijgt een waardig afscheid.  

Deze laatste dag is eigenlijk het hoogtepunt van het feest: iedereen is uitgelaten en danst 
als ze Ganesh naar het water dragen. Want dat is zijn eindbestemming - elk jaar opnieuw - 
het water. Een rivier, een meer, een beek of de zee, het maakt allemaal niets uit - Ganesh 
wordt naar het water gedragen en daarin achtergelaten. Meestal gebeurt dit met een 
gigantische stoet: Ganesh wordt voorzichtig opgepakt, op een kar gezet en door de stad 
naar het water gedragen. Je kunt deze optocht een beetje vergelijken met een 
carnavalsoptocht - óf je komt ernaar kijken óf je loopt er in mee.  

Scholen sturen hun beste muzikanten, acrobaten en dansers. Banken en grote bedrijven 
kiezen hun beste medewerkers uit om hem naar het water te vergezellen. Iedereen wil de 
mooiste en de grootste kar - maanden wordt er aan deze wagens gewerkt.Kijk toch eens - 
al die mensen - je moet hier goed opletten dat ze niet op je tenen trappen, of over je heen 
rijden - of dat ze kilo's rood poeder over je heen gooien! Een soort confetti, maar veel 
moeilijker om uit je haar en kleren te krijgen.  

Ja, en als het Ganesh-festival is - dan komt dat op TV, hè - dan kunnen ze over niets anders 
praten. Als al die beelden dan uiteindelijk naar het water zijn gebracht, wordt er nog een 
laatste keer Puja gedaan - net zoals thuis. Daarna gaat het beeld met een bootje het water 
in.Iedereen blij: de mensen en de goden. Alleen de vissen niet. Je moet je eens voorstellen: 
miljoenen mensen die hun beeld in de rivier gooien. Een ramp voor het milieu.Vroeger, ja 
vroeger, toen werden de beelden gemaakt uit klei en natuurlijke verf. Dat loste gemakkelijk 
op in water. Maar nu gebruikt men gips en synthetische verf vol giftige 
kankerverwekkende stoffen... tjongejonge jonge.  En dat komt allemaal bij de vissen en 
planten terecht.  

Er zijn dan ook natuurbeschermers in India die proberen de mensen te overtuigen hun 
beeld niet in de rivier, maar in een waterreservoir op de oever achter te laten.Kijk hier - 
Bombay: één van de grootste steden van India, waar ze ook de grootse beelden maken. Hier 
worden de beelden de zee ingereden. Geweldig hè! En dan -niet te vergeten -'s avonds een 
mega groot feest! Tot in de vroege uurtjes! 


