
  

Lokale politici op verkiezingscampagne in Ahmedabad.
Bron: foto Ward Berenschot
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1	 Dankzij	de	inspanningen	en	volharding	van	een	aantal	vooral	Indiase	ac-
tivisten	zijn	de	verschillende	geweldsincidenten	gedocumenteerd	in	een	
flink	aantal	rapporten.	Zie	vooral	J.	Anand,	and	T.	Setalvad,	‘Genocide:	
Gujarat	2002’,	Communalism	Combat	8,	no.	77-78	(2002);	Concerned	
Citizens	Tribunal,	,	Crime against humanity, volume 1 and 2.	(Mumbai	
2002);	Human	Rights	Watch,’We	have	no	orders	to	save	you’, http://
www.hrw.org/en/reports/2002/04/30/we-have-no-orders-save-you	
(geraadpleegd 31 juli 2007)People’s	Union	for	Democratic	Rights,	‘‘Maaro!	
Kaapo!	Baalo!’:	State,	society	and	Communalism	in	Gujarat’,	http://
www.onlinevolunteers.org/gujarat/reports/pudr	(geraadpleegd	30	juli	
2007).

2	 Zie	T.	Seetalvad,	‘Dial	M.	for	Massacre’,	Communalism Combat	(juni	
2010).

Inleiding: pogrom in Gujarat

In de vroege ochtend van 27 februari 2002 
brak brand uit in een treinwagon nabij 
Godhra, een provincie-stadje in Gujarat, 
India. 59 passagiers kwamen om. De brand 
markeerde het begin van een van de groot-
ste uitbarstingen van hindoe-moslim geweld 
in de geschiedenis van onafhankelijk India. 
De trein zat vol met leden van de VHP, de 
RSS en de BJP – hindoe-nationalistische 
organisaties die van India een hindoe rashtra 
willen maken, een staat dat zich laat leiden 
door ‘hindoe-waarden’. Deze organisaties 
verspreidden het gerucht dat de brand in de 
treinwagon het gevolg was van een vooraf 
geplande aanslag, gepleegd door moslim-
groeperingen. Uit protest tegen het incident 
in Godhra gingen vervolgens tienduizenden 
hindoes de straat op, velen gewapend met 
stokken, zwaarden en zelfs gascilinders. 
Toen bleek dat de politie niet bereid was om 
in te grijpen en veelal de kant van de hindoe-
menigten koos, ontvouwde zich een pogrom 
waarbij ten minste 2000 mensen, vooral mos-
lims, de dood vonden. Gedurende meer dan 

drie maanden waren grote delen van Gujarat 
– 151 steden en 991 dorpen – het toneel van 
grootscheepse plundering, brandschatting, 
verkrachting en moord.1

Een opvallend aspect van deze gewelds-
golf was de prominente rol van lokale politici. 
Deze geweldsuitbarsting was niet zo maar 
een spontane uitbarsting van volkswoede; 
achter en soms voor de schermen speelden 
politici een rol in de wijze waarop het geweld 
zich ontvouwde. De onderzoeksrapporten 
die na het geweld verschenen, schetsen een 
ontluisterend beeld van hoe politici – van lo-
kale gemeenteraadsleden tot ministers in het 
kabinet van de deelstaat – zich inspanden 
om mensenmenigten op de been te krijgen. 
Al in de maanden voorafgaand aan het ge-
weld hielden partij-activisten buurtdiscussies 
waar vooroordelen jegens moslims werden 
verspreid. Er werden adreslijsten aangelegd 
van Moslim-etablissementen. Tijdens het ge-
weld zelf zweepten politici mensenmenigten 
op met opruiende toespraken. Prominente 
politieke leiders zijn gezien in de regelkamer 
van politiebureaus waar ze politiecommissa-
rissen dwongen om van ingrijpen af te zien. 
Analyses van telefoongegevens van politieke 
leiders laten zien dat zij in bijna constant 
contact stonden met politiefunctionarissen.2 
Tegelijkertijd wisten zij op efficiënte wijze hun 
lokale netwerken in te zetten: het lokale ka-
der van hindoe-nationalistische organisaties 

De komst van de chamchas: staatsvorming 
en etnisch geweld in Gujarat, India

Het grootschalige hindoe-moslim geweld dat in 2002 plaats-

vond in Gujarat (India), was geïnstigeerd door politici. Het 

vermogen van politieke leiders om tot geweld aan te zetten, 

is geworteld in de wijze waarop de staat zich in Gujarat 

heeft ontwikkeld: toen oude, traditionele publieke institu-

ties langzaam overbodig werden, wisten nieuwe politieke 

tussenpersonen een ongekende invloed te verwerven.
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3	 Zie	A.	Varshney	,	Ethnic Conflict and Civic Life: Hindoes and Moslims in 
India	(New	Haven	&	London	2002)	en	S.	I.	Wilkinson,	Votes and Violence: 
Electoral Competition and Ethnic Riots in India	(Cambridge	2004).

4	 Deze	passage	parafraseert	op	zeer	korte	wijze	een	aantal	recente	be-
langrijke	publicaties	op	dit	terrein.	Het	instigatieprocess	–	van	een	klein	
incident	tot	een	grote	geweldsuitbarsting	–	is	vooral	benadrukt	door	P.	
Brass,	The Production of Hindu-Muslim Violence in Contemporary India	
(Seattle	2003);	S.	Tambiah,	Leveling Crowds : Ethnonationalist Conflicts 
and Collective Violence in South Asia	(Berkeley	1996);	en	Wilkinson,	Votes 
and Violence.	Vooral	Brass	en	Wilkinson	richten	zich	op	het	benoemen	
van	de	omstandigheden	die	het	politiek	voordelig	word	tom	dit	geweld	
te	laten	plaatsvinden.	De	dempende	werking	die	civil society	kan	hebben,	
staat	centraal	in	Varshney,	Ethnic Conflict and Civic Life,	terwijl	de	ver-
spreiding	van	een	hindoe-nationalistische	ideologie	vooral	als	oorzaak	
wordt	aangedragen	door	C.	Jaffrelot,	‘Communal	Riots	in	Gujarat:	The	
State	at	Risk’,	Heidelberg Papers in South Asian and Comparative Politics 17	
(2003).

5	 Sanjay	Kumar	onderzocht	dit	voor	Gujarat’s	geweld:	hij	vond	dat	in	de	
districten	waar	geweld	had	plaatsgevonden,	BJP	gemiddeld	10	procent	
meer	stemmen	kreeg,	terwijl	in	de	districten	waar	geen	geweld	had	
plaats	gevonden,	BJP	iets	verloor.	Zie	S.	Kumar,	‘Gujarat	Assembly	
Elections	2002:	Analysing	the	Verdict’,	Economic and Political Weekly 
(2003)	270-75.

6	 Brass,	The Production of Hindu-Muslim Violence,	58;	zie	ook	P.	Brass,	ed.	
Riots and Pogroms	(London	1996).

7	 Een	vooral	door	journalisten	gebezigde	verklaringswijze,	zoekt	de	oorza-
ken	van	geweld	in	een	eerdere	geschiedenis	van	conflict.	Volgens	deze	
benaderingen	blijven	eerdere	uitbarstingen	een	voedingsbodem	voor	
nieuw	geweld	vormen.	De	makke	van	deze	benadering	is	dat	deze	geen	
oog	heeft	voor	de	wijze	waarop	(een	ervaring	van)	religieuze	tegenstel-
lingen	door	te	tijd	heen	veranderen	onder	invloed	van	socio-economi-
sche	veranderingen,	noch	voor	de	rol	die	(politieke)	elites	spelen	bij	het	
ophalen	of	doen	vergeten	van	een	conflictueuze	geschiedenis.	Voor	een	
bekend	voorbeeld	van	deze	‘ancient	hatreds’-benadering,	zie	R.	D.	Kaplan,	
‘The	Coming	Anarchy’,	The Atlantic Monthly 	(1994)	44-76.	

8	 Zie	M.	Mann,	The Dark Side of Democracy	(Cambridge	2005);	B.	
A.	Valentino,	Final Solutions: Mass Killing and Genocide in the 
Twentieth Century	(Ithaca	2004);	J.	Snyder, From Voting to Violence: 
Democratization and Nationalist Conflict	(New	York	2000).

regelde de benodigde trucks om de geweld-
plegers rond te rijden, ze mobiliseerden de 
mensenmenigten, deelden voedsel en drank 
aan de getroffenen, en speelden een vooraan-
staande rol bij het daadwerkelijke geweld.

Deze anti-moslim pogrom in Gujarat was 
niet de eerste uitbarsting van hindoe-moslim 
geweld. India’s onafhankelijkheidsstrijd ging 
gepaard met een toename van spanningen en 
geweld tussen hindoes en moslims, wat een 
tragisch hoogtepunt bereikte tijdens de ge-
boorte van India en Pakistan in 1947, toen 
volgens de schattingen 800 duizend mensen 
het leven verloren in een ongekende orgie van 
geweld. Vooral sinds de opkomst vanaf de 
jaren tachtig van de hindoe-nationalistische 
partij BJP brak weer regelmatig geweld uit 
tussen de twee groepen, vooral in de steden. 
Dit leidde, volgens een op krantenberich-
ten gebaseerde telling, tot een totaal van 
7173 doden in de periode 1950-1995.3 Dit 
geweld heeft meerdere oorzaken, maar een 
terugkerend element in de analyses is wijze 
waarop politici religieuze scheidslijnen inzet-
ten voor hun politieke doelen. In de recente 

literatuur is een zekere consensus te vinden 
over het proces dat aan de grondslag van ge-
weldsuitbarstingen: onderzoekers wijzen er 
steeds op hoe politici, als de lokale politieke 
constellatie daartoe uitnodigt, een incident 
(zoals de brand in Godhra) als aanleiding 
gebruiken om door middel van speeches en 
geruchten een mengeling van angst en woe-
de te creëren onder hun achterban. Deze 
instigatie lijkt vooral succesvol in gebieden 
waar civil society zwak is en waar hindoe-
nationalistische organisaties hun ideologie 
actief hebben verspreid.4 En inderdaad blijkt 
hindoe-moslim geweld in veel gevallen – ook 
in Gujarat – te leiden tot electoraal gewin 
voor politieke partijen die zich religieus pro-
fileren.5 Onderzoekers beschrijven India’s 
hindoe-moslim geweld dan ook als een vorm 
van straattheater dat politici ‘produceren’ om 
hun electoraat te polariseren.6

Dit artikel poogt de capaciteit van poli-
tici om geweld te instigeren te verklaren door 
Gujarat’s uitbarstingen van hindoe-moslim 
geweld in verband te brengen met de wijze 
waarop de staat in Gujarat zich de afgelopen 
twee eeuwen heeft ontwikkeld. Ik zal beto-
gen dat de specifieke wijze waarop de staat is 
doorgedrongen in Gujarat’s maatschappij de 
politieke instigatie van geweld mogelijk heeft 
gemaakt. Dit geweld is niet zozeer geworteld 
in ‘ancient hatreds’, maar in de specifieke wijze 
waarop de groei van moderne staatsinstituties 
lokale machtspatronen en het karakter van 
politieke competitie heeft veranderd.7 Op 
deze wijze kunnen we beter begrijpen waarom 
en hoe politici in staat zijn om gewone burgers 
tot geweld aan te zetten. Dat is een terugke-
rend thema in een aantal recente studies naar 
massaal geweld die dit fenomeen relateren 
aan de wijze waarop democratiseringspro-
cessen plaatsvinden. Deze studies bezien het 
geweld dat plaatsvond in landen als Rwanda, 
voormalig Joegoslavië en India als een ‘dark 
side of democracy’ omdat democratische po-
litieke competitie (die in deze landen min of 
meer aanwezig is) politieke elites stimuleert 
om hun machtspositie te verdedigen door een 
uitbuiting van etnische tegenstellingen.8 Er is 
een risico dat dergelijke argumenten neigen 
naar complottheorieën over samenzweerde-
rige elites als we inzicht missen in de wijze 
waarop politici in staat zijn om gewone men-
sen – die niet dezelfde politieke belangen de-
len – tot geweld aan te zetten.
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9	 De	term	‘infrastructurele	macht’	ontleen	ik	aan		M.	Mann.	‘The	
Autonomous	Power	of	the	State:	Its	Origins,	Mechanisms	and	Results’,	
in:		John	Hall		ed.,	States in History	(Oxford	1986).	Mann	onderscheidt	
‘infrastructural	power’	van	‘despotic	power’,	waarmee	hij	verwijst	naar	
de	mate	waarin	heersende	elites	beleidsvoornemens	uit	kunnen	voeren	
zonder	de	instemming	of	medewerking	van	de	betrokken	bevolking.	
Infrastructurele	macht	verwijst	naar	de	penetratie	van	een	staat	in	een	
samenleving,	naar	de	mate	waarin	een	staat	het	vermogen	heeft	het	
sociaal	te	reguleren	met	beleid,	wetgeving	en	voorzieningen.

10	 Zo	ontleent	deze	studie	inspiratie	aan	de	wijze	waarop	Norbert	Elias	de	
invloed	van	staatsvormingsprocessen	op	het	gemeenschapsleven	in	
West	Europa	beschreef:	‘the	structure	and	pattern	of	interdependencies	
between	people	who	have	their	home	in	the	same	locality	change	with	
the	development	of	societies.	[…]	The	development	of	communities	
[…]	goes	hand	in	hand	with	state	formation	processes	as	well	as	with	
the	process	rather	narrowly	conceptualized	as	“division	of	labour”	[…]	
or,	briefly,	as	“social	differentiation”’.	Zie	N.	Elias.	‘Foreword:	Towards	
a	Theory	of	Communities’,in:	Colin	Bell	and	Howard	Newby	eds.,	The 
Sociology of Community. A Selection of Readings	(London	1974)	p.	xx,	
xxxviii.

11	 Voor	een	overzicht	van	de	geschiedenis	van	Ahmedabad	en	Gujarat	in	
deze	periode,	zie	K.	L.	Gillion,	Ahmedabad: A Study in Indian Urban History	
(Berkeley	1968);	A.	Yagnik,	and	S.	Sheth,	The Shaping of Modern Gujarat: 
Plurality, Hindoetva and Beyond	(New	Delhi	2005).

12	 De	beschikbare	bronnen	over	het	leven	in	de	pols is	beperkt,	maar	zie	
H.	Doshi,	Traditional Neighbourhood in a Modern City	(New	Delhi	1974)	
77;	en	S.	C.	Misra.	‘The	Self	Administering	Institutions	in	Medieval	
Indian	Towns’,	in:	J.S.Grewal	and	Indu	Banga	eds.,	Studies in Urban 
History	(Amritsar	1981).	Twee	Gujarati	bronnen	waren	van	onschatbare	
waarde:	J.	Dalal,	Shaherni Sheri (Bombay-Ahmedabad	1990	(1948)	en	J.	
Ratnamanirao	Bhimrao,	Gujaratnu Patnagar - Amdavad 	(Ahmedabad	
1929).

Een historische analyse van staatsvor-
mingsprocessen kan een verklaring bieden 
voor dit herhaaldelijk waargenomen ver-
mogen van politici om geweld te instigeren. 
Gebruikmakend van historisch materiaal en 
veldwerk materiaal – in 2005 en 2006 volgde 
ik lokale politieke netwerken in Gujarat’s 
grootste stad Ahmedabad in hun dagelijkse 
functioneren – beschrijf ik in dit artikel twee 
verbanden tussen staatsvormingsprocessen 
en de politieke instigatie van geweld. Ten eer-
ste hoop ik te laten zien hoe de geleidelijke 
ontwikkeling van de ‘infrastructurele macht’ 
van de staat – het vermogen van de staat om in 
de samenleving door te dringen en het sociale 
leven te beïnvloeden door de implementatie 
en handhaving van reguleringen en wetten9 – 
tot gevolg heeft gehad dat relatief geïsoleerde 
gemeenschappen en buurten geïntegreerd 
raakten in een bredere publieke sfeer. Zo 
ontstonden wijdverbreide politieke netwer-
ken die in 2002 een infrastructuur voor de 
instigatie van het geweld boden; via deze net-
werken kon de verspreiding van geruchten en 
de mobilisatie plaatsvinden.10 Omdat deze 
netwerken in Gujarat grotendeels in handen 
zijn van hindoe-nationalistische organisaties, 
hebben zij een ongekend vermogen om hun 
ideologie te verspreiden en om communale 
spanningen aan te wakkeren. 

Ten tweede bespreekt dit artikel hoe de 
ontwikkeling van de staat ook het karakter 
van lokaal leiderschap veranderde. Terwijl 
het leiderschap van traditionele publieke in-
stituties nog gebaseerd was op niet-politieke 
overwegingen – zoals rijkdom, leeftijd, en de 
status van de familie – leidde de ontwikke-
ling van de lokale overheid tot een politise-
ring van lokaal leiderschap. Om deze analyse 
te onderbouwen, zal ik eerst twee instituties 
beschrijven die eeuwenlang het gemeen-
schapsleven in Gujarat’s steden domineerden: 
de mahajans (gildes), en de pol panch (buurt-
committeés). Dit gemeenschapsleven speelde 
zich grotendeels af in afgesloten buurten ge-
naamd pols.

Een afgesloten buurt

Het woord pol is afgeleid van het sankriet 
woord pratoli wat verwijsd naar een ‘omheind 
gebied’: een pol is een met muren omsloten 
buurt die bewoners – tot voor kort alleen 
mensen van dezelfde kaste – alleen konden 

verlaten via een hoofdpoort en een kleine 
achterdeur. De pol is een uniek aspect van 
Gujarat’s steden en direct gerelateerd aan de 
chronische onrust in Gujarat gedurende en 
na de langzame ineenstorting van het Mogul 
Rijk in de zeventiende en achttiende eeuw. In 
die tijd werd Ahmedabad herhaaldelijk ver-
overd en geplunderd door verschillende le-
gers om vervolgens weer terugveroverd wor-
den door de zwakke lokale Maratha heersers. 
Tussendoor leden Gujarat’s steden onder 
overvallen van rondtrekkende bendes.11 Een 
handelsstad als Ahmedabad was erg aantrek-
kelijk voor plunderaars: vanwege haar leven-
dige handel in – onder andere – textiel, opi-
um en zijde was er veel buit te behalen binnen 
haar afbrokkelende stadsmuren. Bezoekers 
aan de stad merkten op dat Ahmedabads 
handelaren een erg ascetische levensstijl le-
ken te hebben; een te open vertoning van rijk-
dom kon leiden tot ongewenste aandacht van 
dieven of inhalige lokale autoriteiten.

Zo ontstond een stadsindeling die vooral 
op veiligheid was gericht. Zowel het afgeslo-
ten karakter van de pols en de sociale con-
trole in deze buurten boden bewoners wat 
bescherming tegen de voortdurende over-
vallen. De hoofdingang van de pol werd ‘s 
avonds dichtgedaan, tot ver in de twintigste 
eeuw.12 Tijdens ongeregeldheden of aanval-
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13	 Ratnamanirao,	Gujaratnu Patnagar,	322.	Voor	deze	vertaling	uit	het	
Gujarati	–	en	voor	de	hieropvolgende	vertalingen	–	ben	ik	veel	dank	
verschuldigd	aan	Prof.	Raymond	Parmar,	Shaival	Thakkar,	and	Kiritbhai	
Bhavsar.

len van buitenaf werden deze deuren ook 
overdag gesloten. De meeste pols hadden een 
bewaker – een polio – die deze deuren sloot 
en voorkwam dat buitenstaanders de buurt 
binnenkwamen. In de achttiende eeuw was 
veiligheid zo belangrijk voor bewoners dat er 
geen ramen en zelfs geen ventilatiegaten wer-
den gebouwd in de buitenmuren van de pols. 
De rijkste en belangrijkste bewoners vestig-
den zich in de binnenste gedeeltes van de pol 

waar ze veiliger waren. Zoals een negentien-
de-eeuwse kroniekschrijver beschreef in zijn 
geschiedenis van Ahmedabad, ‘voor een bui-
tenlander was het lastig om te weten waar de 
deuren en de huizen van de stad waren, en 
hoe die eruit zagen, en ze gingen terug met 
een raar idee van de stad’.13

Het boek Shaherni Sheri uit 1948 van po-
liticus, schrijver en pol-bewoner Jayanti Dalal  
is een van de weinige beschikbare insider-ac-
counts van het leven in de pols. In dit beschou-
wende essay – hier vertaald uit het Gujarati 
- schreef Dalal het volgende over het ontstaan 
van de pols

De toegangspoort van een pol.
Bron: foto Ward Berenschot



De komst van de chamchas: staatsvorming en etnisch geweld in Gujarat, India 469

14	 Dalal,	Shaherni Sheri,	12,	mijn	vertaling.
15	 Lange	tijd	was	het	voor	vooral	mensen	van	hogere	kasten	niet	toege-

staan	om	naar	het	buitenland	te	reizen,	en	zij	die	wel	gingen	moesten	
uitgebreidde	purificatie-rituelen	ondergaan	voordat	ze	weer	werden	ge-
accepteerd	in	de	gemeenschap.	Zie	Yagnik	en	Sheth,	Shaping of Modern 
Gujarat,	74-80.

Zoals heersers een stadsmuur aanlegden om 
een stad te verdedigen, zo imiteerde de pol 
dit in het klein om zich te beschermen tegen 
natuurlijke en door mensen veroorzaakte 
rampen. De pol was zo georganiseerd dat het 
oude panchayat-system geïncorporeerd kon 
worden. Zo diende dit plan niet alleen om 
voor de bescherming van ieders leven en ei-
gendommen te zorgen, maar uiteindelijk ook 
om zorg te dragen voor de welvaart en het 
welzijn van de mensen die in deze gemeen-
schap leefden. […] Er was een intensiteit van 
sociale relaties, zodat de verantwoordelijk-
heid voor het collectieve welzijn op de gehele 
pol rustte. Dat was het hoogtepunt van de 
glorie van de pols in de stad. De verbonden-
heid van de pol was toen op zijn sterkst. In 
de mahajan werd dit netwerk zeer gerespec-
teerd, en zelfs in het hof van de koning. […] 
De ouderen in de pol implementeerden nieu-
we experimenten met democratie. En zelfs 
nieuwe experimenten met gelijkheid – voor 
sommigen zeer verontrustend – werden uit-
gevoerd. De besluiten die het democratische 
system van de pols had genomen, werden 
uitgevoerd door drukmiddelen te gebruiken 
die onvergelijkbaar waren met andere mid-
delen.14

Dalal’s beschrijft hoe in de pols een buurtor-
ganisatie ontstond die een centrale rol ging 
spelen in het dagelijks leven van bewoners: de 
pol panch. Alle huiseigenaren konden lid wor-
den van dit ‘buurtcomité’ en deze leden kozen 
uit hun midden meestal vijf (panch betekent 
vijf) bestuursleden. Een van de belangrijkste 
taken van de pol panch was het handhaven (en 
soms herzien) van haar regels aangaande de 
verhuur en verkoop van de huizen. Tot ver in 
de twintigste eeuw dienden deze regels om de 
homogeniteit van de pols te behouden; zo was 
het verboden dat mensen van andere kaste of 
religie in de buurt kwamen wonen. Elke ver-
koop diende goedgekeurd te worden door de 
pol, en elke nieuwe huiseigenaar kon alleen 
lid worden van de pol panch door een percen-
tage van de koopprijs (tot 10 procent) als be-
lasting aan dit buurtcomité te betalen. Alleen 
hierna mocht de eigenaar gebruik maken van 
de voorzieningen die de pol panch onderhield.

Want de pol panch bood allerlei basis-
voorzieningen: het buurtcomité zorgde voor 
het onderhoud van de lokale waterput, het 
bouwde en verzorgde de gemeenschappelijke 

latrines en de buurtverlichting en het regelde 
de schoonmaak van de straten. Meestal on-
derhield de pol panch ook de lokale tempel. 
In de rijkere pols bood de panch ook een bibli-
otheek, medische voorzieningen, kookgerei 
voor grote feesten en een voederplaats voor 
vogels (de chabutro). De pol panch organi-
seerde ook verschillende religieuze festivitei-
ten; nog steeds wordt eens per jaar een havan 
georganiseerd, een straatfestival waarbij alle 
buurtbewoners verschillende goden aan-
roepen voor het welzijn van hun buurt. De 
aarden pot – de gagar bandhyu – die men op 
die dag boven de hoofdingang van de buurt 
hangt, is een nog altijd zichtbaar symbool van 
de organisatie in deze buurten.

Een andere belangrijke taak van de pol 
panch was het handhaven van allerlei sociale 
normen. De bemoeienis van de panch strekte 
zich uit tot vele aspecten van het persoon-
lijke leven van buurtbewoners; vanwege de 
homogeniteit van de pols functioneerden de 
buurtcomités ook als kaste-panchayat (kaste-
raad) die sancties kon uitdelen als het gedrag 
van bewoners wat betreft, bijvoorbeeld, hun 
partnerkeuze, werk of zelfs reisgedrag niet 
door de beugel kon.15 Daarnaast verzorgde 
de pol panch rechtspraak en bemiddeling bij 
conflicten tussen bewoners of familieleden. 
Het Gujarati gezegde ‘panch tya parmeshvar’ 
(‘waar een panch is, is god’) getuigt nog van 
het belang van de panch voor het bestendigen 
van goede relaties tussen bewoners.

De pol panch kon gebruik maken van een 
uitgebreid arsenaal aan sancties om haar 
voorschriften op al deze gebieden te hand-
haven. Voor kleinere overtredingen werd 
een boete opgelegd; als men bijvoorbeeld 
niet aanwezig was bij de begrafenis van een 
van de medebewoners, dan diende een som 
geld te worden gedeponeerd in een daarvoor 
bestemd gat naast de ingang van de pol. Bij 
grove overtredingen konden hele families ge-
excommuniceerd worden: de pol panch kon 
haar leden voorschrijven dat zij het contact 
verbraken met families die, bijvoorbeeld, 
bovengenoemde belasting weigerden te be-
talen. Deze sociale boycot ging gepaard met 
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een uitsluiting van het gebruik van de pols 
voorzieningen wat, zoals Doshi beschrijft in 
een proefschrift uit 1973, het dagelijks leven 
knap lastig kon maken:

In the past when there were common latri-
nes and common wells and other such public 
utilities managed by the pol-council, the fa-
milies so excommunicated were not allowed 
to make use of these amenities whereby their 
daily life in the pol became very difficult. 
This treatment was extended up to the level 
that no family in the pol could supply them 
a spark of fire to light the hearth and lamp. 
This was locally called “Deevo-Devata-
bandh.” […] The Jain and the Patel Pols 
being located in interior part of the city, were 
far from the open-fields which could be used 
in absences of latrines, therefore, no family 
could afford to ignore the importance of this 

amenity provided by the pol and that made 
every family conform to the requirements of 
the pol.16

Zoals Doshi schrijft, hing het gezag van de pol 
panch sterk samen met haar capaciteit om al-
lerlei voorzieningen te bieden. In de twintig-
ste eeuw werd haar gezag ernstig ondermijnd 
door de aanleg van publieke voorzieningen 
– zoals elektriciteit en riolering – door stads-
besturen. Deze ontwikkeling zou op termijn 
ook het statuur gaan bedreigen van een ander 
centraal instituut in het vroegere bestuur van 
steden, de mahajans.

Gildes als een inner domain

De gildes van Gujarat en vooral die van 
Ahmedabad actiever en sterker dan die in an-
dere delen van India. In Gujaratnu Patnagar – 
Amdavad (‘Ahmedabad, de hoofdstad van de 
Gujarat’) uit 1929 – naar mijn weten de oud-

De havan, een buurtceremonie georganiseerd door de pol panch.
Bron: foto Ward Berenschot
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ste Gujarati publicatie over de geschiedenis 
van Ahmedabad - schrijft de lokale historicus 
en inwoner van Ahmedabad Ratnamanirao 
met enige trots ‘Er zijn geen vergelijkbare 
organisaties in India. Ze hebben altijd hun 
naam waargemaakt. Ze bestaan al sinds de 
vroegste geschiedenis, en ze zijn in Gujarat 
meer tot bloei gekomen dan elders. De cul-
tuur en karakteristieken van Gujarat die op-
vallen in vergelijking met andere regio’s, zijn 
allemaal een gevolg van de mahajans. Ze heb-
ben de handel ondersteund en buitenlanders 
buitengesloten.’17 De mahajan is een erg oud 
instituut dat tot niet zo lang geleden feitelijk 
de administratie van Gujarat’s steden en vaak 
ook dorpen in handen had.18

De mahajans – letterlijk vertaald ‘grote 
man’ – waren gildes die het werkende leven 
en tot op zekere hoogte ook het sociale leven 
van haar leden reguleerden. Er waren maha-
jans voor alle belangrijke handelsgebieden in 
de regio; zo was er een voor katoen-handela-
ren, een voor zijde-handelaren, een voor ju-
welieren, enzovoort. De meeste prominente 
mahajan was de sharaf mahajan, de bankiers-
gilde. De gildes van de ambachtslieden – zo-
als pottenbakkers, timmerlieden en smeden 
– werden panch genoemd, wat hun lagere sta-
tus reflecteerde alsmede het feit dat de leden 
van deze beroepen meestal van dezelfde kaste 
kwamen. In deze gevallen was de gilde en de 
kaste-panchayat dezelfde organisatie.

De hoofdtaak van de mahajan was het 
reguleren van de handel. Elke mahajan had 
uitgebreide voorschriften over lonen, de prij-
zen van de producten, wanneer er vrije dagen 
waren, en wat de werkdagen waren. In de af-
wezigheid van rechtbanken die de naleving 
van contracten kon garanderen, maakten 
handelaren vaak gebruik van de mahajans om 
te zorgen dat mondelinge overeenkomsten 
werden nageleefd: als een partij een overeen-
komst niet nakwam dan kon de benadeelde 
handelaar een beroep doen op de mahajan 
om de wanbetaler onder druk te zetten. 
Ook controleerde de mahajans de kwaliteit 
van de productie, en ze reguleerden wie tot 
hun beroepsgroep mochten toetreden. Met 
deze regels beperkten de mahajans de interne 
competitie, en ze beschermden hun sector 
in tijden van economische malaise. De pro-
ductie-beperkingen die ze om deze redenen 
oplegden, ontmoedigden hard werken om-
dat dit niet tot extra inkomsten zou leiden. 

Een Britse rapporteur beschreef de mahajans 
daarom als ‘bigoted communism’.19

De leider van een mahajan werd sheth ge-
noemd, een titel die in veel gevallen erfelijk 
was of gereserveerd voor iemand die in hoge 
achting van zijn gemeenschap stond. Het 
hoofd van de meest prominente mahajan – 
meestal de bankiers-mahajan – droeg de titel 
nagarsheth, ‘hoofd van de stad’. Als de belang-
rijkste ingezetene van de stad was zijn posi-
tie vergelijkbaar met die van burgemeester. 
Hij hoefde geen belasting te betalen, en was 
vooral verantwoordelijk voor zaken die de 
zeggenschap van individuele mahajans over-
stegen, zoals de interactie met lokale heersers 
en het beslechten van conflicten tussen ver-
schillende gildes.

De belangrijkste mahajans zaten meestal 
goed bij kas, en konden zo een belangrijke 
rol spelen in de ontwikkeling van een stad 
als Ahmedabad. De mahajans verkregen geld 
door de verschillende boetes en vergoedingen 
die ze oplegden, en ze hieven ook een kleine 
belasting over de inkomsten van hun leden. 
De Amerikaanse hoogleraar E.W. Hopkins 
nam tijdens een bezoek in 1898 waar hoe-
voor elke kar met graan die de stad binnen-
trok een handvol graan op een berg naast de 
stadspoorten gedeponeerd diende te wor-
den.20 Het geld dat zo werd verzameld werd 
gebruikt voor charitatieve doelstellingen en 
voor de infrastructuur – waterputten, wegen, 
accommodatie – van de stad. 

Naast de regulering van de handel droeg 
de mahajan ook verantwoordelijkheid voor 
het beslechten van conflicten. Vooral in de 
kleine steden waren de mahajans de belang-
rijkste scheidsrechters bij ruzies, zelfs toen de 
Britten al een behoorlijke hoeveelheid recht-
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banken hadden gebouwd. In veel gevallen 
verwezen deze koloniale rechtbanken zelfs 
zaken door naar de mahajans voor bemidde-
ling. De arbitrage van dergelijke conflicten 
was veelal gebaseerd op gewoontes en tradi-
tie, niet op neergeschreven wetgeving; maar 
Hopkins concludeerde na bijeenkomsten van 
mahajans te hebben bijgewoond dat ‘er zelden 
een klacht over onrecht was’.21

Dit kon ook te maken hebben met de 
zware prijs die een individu moest betalen 
voor het overtreden van de regels van de ma-
hajan. Grove overtredingen leidden tot ver-
stoting uit de gilde, wat grote gevolgen kon 
hebben: ‘In the country, such an outlaw is 
debarred from all social recognition. No man 
will work with him or for him, nor will any 
one employ him. In the cities, no dealer will 
serve him, no broker will act for him, no ser-
vant will remain in his house. The […] lowest 
of the lowly refuse to take his orders, deliver 
goods to him, or perform any service for him 
at any price.’22

De mahajans opereerden als intermediairs 
tussen de bevolking en de lokale heersers en 
wisten zo de invloed van de nog prille staats-
instituties te beperken. Heersers in Gujarat 
hadden wel degelijk lokale vertegenwoordi-
gers om hun gezag te doen gelden; onder de 
viceroys van de Mogul sultans had elke stad 
een kazi (rechter) en een kotwal (politie of-
ficier) die een beperkte politiemacht leidde. 
Maar hun macht was beperkt en nam ver-
der af toen het Mogul Rijk ineen stortte. De 
opeenvolgende heersers van Gujarat hadden 
de mahajans nodig om lokaal hun invloed te 
doen gelden en belasting te innen, en vaak 
hadden ze de instemming van de mahajans 
nodig om belasting te verhogen.23 De ma-
hajans vormden ook een belangrijk kanaal 
om verzoeken en grieven door te geven aan 
de heersende sultan. Vooral toen het Mogul 
Rijk verzwakt raakte, kregen mahajans een 
steeds belangrijkere rol in lokale politiek.24 
In die periode regeerden Gujarat’s heersers 
vooral indirect – vooral met de hulp van de 

nagarsheth – over de steden: aangezien zij 
meestal de capaciteit ontbeerden om naleving 
van regels en wetgeving af te dwingen, waren 
zij vaak aangewezen op de hulp van de maha-
jans en de hun leiders. Zo konden deze insti-
tuties de lokale invloed van de staat onder de 
Moguls beperkt houden; de mahajans en de 
pol panch vormden een inner domain binnen 
Gujarat’s steden waarop de opeenvolgende 
machthebbers – na de Moguls, de Maratha-
dynastie en Britse overheersers – tot en met 
het einde van de achttiende eeuw weinig grip 
hadden.25

Maar toen vanaf het midden van de ne-
gentiende eeuw de Britten begonnen met 
het opzetten van nieuwe staatsinstituties, 
begonnen de mahajans hun prominentie te 
verliezen. Vooral toen een nieuw ingericht 
stadsbestuur de capaciteit ontwikkelde om 
voorzieningen te bieden en om recht te spre-
ken, werd het inner domain van de mahajans 
en de pol panch steeds verder uitgehold.

De opkomst van een nieuw stadsbestuur

In 1948 schreef Jayenti Dalal het volgende 
over de pol panch:

De panch mag dan in het verleden een ge-
weldig organisatorisch vermogen hebben la-
ten zien, tegenwoordig is de panch niet meer 
dan, zoals ze zeggen, de sporen van een slang 
die voorbij is gekomen. […] Vroeger had de 
panch het volle gezag om een overtreder van 
haar regels te straffen, maar nu tolereren 
de mensen de panch slechts uit respect. De 
autoriteit van de panch is verwaarloosbaar 
[…] De verbondenheid tussen de pol bewo-
ners – hun wederzijdse bescherming, het ge-
meenschapsleven, de onderlinge relaties van 
warmte en haat – zijn geheel gebroken. De 
onderlinge warmte is verdwenen.26

Meer dan vijftig jaar later zou je kunnen toe-
voegen dat de sporen van de slang nu ook aan 
het verdwijnen zijn. Een recente survey van 
Ahmedabad’s gemeentebestuur stelde vast 
dat in slechts 39 procent van Ahmedabad’s 
pols er nog een vorm van buurtorganisatie 
aanwezig is, waarvan 75 procent volgens be-
woners niet of nauwelijks functioneert.27 En 
de pol panches die nog actief zijn, spelen geen 
rol van betekenis meer in de organisatie en 
regulering van het buurtleven; zij beperken 
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zich tot het organiseren van religieuze fes-
tiviteiten en het onderhouden van de lokale 
tempel. De strenge regels van de pol panches 
over de huur en verkoop van huizen worden 
niet langer nageleefd en zo kunnen mensen 
van andere kasten de pols binnenkomen. Pol 
panches spelen geen rol meer voor het beiden 
van voorzieningen als water, licht of sanitatie. 

De mahajans hebben een vergelijkbare 
teloorgang ondergaan. Al in 1929 schreef 
Ratnamanirao dat:

Vroeger werd het belangrijk geacht om 
lid te zijn van een mahajan, en tot op ze-
kere hoogte is nog steeds zo. Nu hebben de 
rechtbanken een hogere macht, en daardoor 
is de prominentie van de leden van de ma-
hajans wat afgenomen. Vroeger hadden de 
mahajans invloed over de rechtbanken en de 
functionarissen, daardoor werd hun mening 
erg gewaardeerd. Vanwege hun verloren au-
toriteit, zijn ook veel rechten en privileges 
op het gebied van de handel hen ontnomen. 
Daardoor was er vroeger meer respect voor 
de mahajans.28

Er zijn nog steeds vele actieve gildes te vin-
den in Gujarat, maar zij reguleren niet langer 
de handel of productie, noch handhaven zij 
regels ter beperking van competitie.29 Ook is 
de betrokkenheid van de gildes bij (handels-) 
conflicten beperkt. De mahajans bieden nog 
enige sociale zekerheid aan haar deelnemers 
en functioneren daarnaast vooral als een lob-
bygroep om het overheidsbeleid te beïnvloe-
den. Zoals de secretaris van een diamanten-
gilde opmerkte tijdens een interview: ‘de 
meeste mahajans zijn alleen sterk als een lid 
een probleem heeft, daarna zijn ze slapend. 
De generatie is veranderd. Mensen zijn nu 
egoïstischer, daarom zijn de mahajans niet zo 
sterk meer.’

Hoe kon het gebeuren dat instituties die 
het maatschappelijk leven in Gujarat eeu-
wenlang hebben gedomineerd, nagenoeg ir-
relevant zijn geworden? Hun teloorgang zou 
geweten kunnen worden aan de ingrijpende 
veranderingen die de regionale economie de 
laatste eeuw heeft doorgemaakt. In het geval 
van de mahajans zou je kunnen wijzen op de 
verdere integratie van Gujarat in de globale 
economie – waardoor regulering van de han-
del door de gildes onpraktisch werd – of op de 
opkomst van nieuwe industrieën en de wijze 

waarop traditionele arbeidspatronen zijn ver-
anderd. Voor de pol panch zou je kunnen wij-
zen op de wens van rijkere stedelingen om in 
moderne appartementen te wonen, waardoor 
het inkomensaantal van Ahmedabad’s bin-
nenstad al jaren gestaag aan het dalen is. Dit 
heeft het moeilijker gemaakt om de strenge 
regels van de pol panch over huur en verkoop 
van huizen te handhaven. 

Maar een van de belangrijkste redenen 
achter de teloorgang van deze twee publieke 
instituties is de ontwikkeling van staatsin-
stellingen, in het bijzonder het stadsbestuur. 
Toen de gemeentes geleidelijk meer taken 
op zich gingen nemen en meer basisvoorzie-
ningen gingen bieden, ondermijnden ze het 
gezag van de mahajans en de pol panches. De 
nieuwe gemeentebesturen ontnamen deze 
instituties hun taken en daarmee ook hun 
vermogen om hun leden te disciplineren: de 
panches en de mahajans verloren de stok en de 
wortel waarmee ze vroeger steun en gehoor-
zaamheid verwierven. Een korte uitweiding 
over de geschiedenis van Ahmedabad kan dit 
illustreren.30

Ahmedabad’s gemeentebestuur ontstond 
in reactie op het probleem dat ook had geleid 
tot de aanleg van de pols: de kwetsbaarheid 
van de stad voor plunderende legers en rover-
bendes. Nadat de Britten in 1817 de controle 
over de stad hadden verkregen, ontvingen ze 
meerdere verzoeken om de vervallen stads-
muren te repareren. Een klein ‘stadsmuur-
comité’ werd in 1831 gevormd om hiervoor 
fondsen bijeen te brengen. Het comité ging 
een kleine belasting heffen op producten die 
de stad binnen kwamen. Met dat geld werd 
de reparatie van de muren gefinancierd. Toen 
de stadsmuren in 1842 gereed waren, ontving 
het comité allerlei nieuwe verzoeken om ook 
iets te doen aan de onhygiënische levensom-
standigheden in de pols.

Zo groeide dit comité uit tot een begin-
nend gemeentebestuur: ondersteund door 
nieuwe wetgeving van de Britten groei-
den de verantwoordelijkheden en in 1878 
werd het comité herdoopt als ‘Ahmedabad 
Municipality’. Het gemeentebestuur begon 
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met de oprichting van scholen, de bouw van 
watertanks en de installatie van straatver-
lichting. De eerste watertank werd in 1891 
in gebruik genomen, vanwaar het water via 
pijpen de stad in werd gepompt. Vanaf 1903 
werd een rioleringssysteem aangelegd, en de 
gemeente nam ook vegers in dienst om de 
stad schoon te houden. Vanaf 1915 leverde 
een elektriciteitscentrale stroom, een bus-
dienst werd in gebruik genomen en geleide-
lijk werden alle pols bestraat. Met steun van 
een rijke textielbaron werd een ziekenhuis 
opgericht en er kwamen doktersposten. De 
meeste voorzieningen werden slechts zeer 
langzaam over de stad verspreid; in 1937 wa-
ren er nog steeds pols zonder een aansluiting 
op de waterleiding, en de riolering van de 

oude stad werd pas in 1952 voltooid.31

Deze geleidelijke uitbreiding van de ta-
ken van het gemeentebestuur veranderde 
langzaam het karakter van de lokale politiek. 
Electorale hervormingen leiden tot een ver-
breding van het stemrecht en een toename 
van het aantal gekozen gemeenteraadsleden. 
Door deze ontwikkeling kon een nieuwe ste-
delijke elite ontstaan. In de negentiende eeuw 
waren de meeste gemeentebestuurders nog 
lokale notabelen en leiders van de mahajans, 
wiens autoriteit gebaseerd was op hun rijk-
dom, hun kaste (het waren veelal brahma-
nen) en het prestige van hun familie. Vanaf 
de negentiende eeuw kwam een nieuwe elite 
op die van ‘mindere’ families afstamde en ook 
minder rijk was. Maar zij waren wel opgeleid 
in de onlangs opgerichte scholen en door hun 
werk als dokter of advocaat hadden zij vaar-
digheid opgedaan in de omgang met de nieu-
we overheidsinstituties.32 Hun kennis van de 
Engelse taal en begrip van het functioneren 
van de moderne overheid maakte hen onmis-

Op straathoeken ontvangen politici verzoeken om de omgang met de overheidsbureaucratie te faciliteren.
Bron: foto Ward Berenschot
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baar als intermediair tussen burgers en de 
nieuwe, nog bevreemdende staatsinstituties.

Deze nieuwe elite ging haar invloed in het 
gemeentebestuur aanwenden om de steun 
van de leiders van de pols te verwerven. Zo 
ontstonden de politieke patronagekanalen 
die het huidige systeem nog steeds typeren. 
De nieuwe leiders verkregen een aanhang 
door op selectieve wijze publieke voorzienin-
gen te bieden aan de leiders van de pols of aan 
de industriëlen die hen steunden. In ruil voor, 
bijvoorbeeld, de aansluiting van een pol op 
het netwerk van de waterleiding of riolering 
wisten deze nieuwe politici hele buurten aan 
zich te binden. De leiders van de pols gingen 
het belang inzien van het onderhouden van 
goede contacten met politici: als gevolg van 
een behoefte aan toegang tot de nieuwe pu-
blieke voorzieningen ontstonden patronage-
netwerken die de voorheen zo geïsoleerde pols 
in een bredere publieke sfeer integreerden.33 
Rondom de verkozen gemeenteraadsleden 
ontstonden netwerken van lokale (politieke) 
party workers die hun toegang tot politici cul-
tiveerden door zich in te spannen ten tijde 
van verkiezingen. Omdat deze party workers 
vaak succesvol bleken, en hun buren konden 
helpen bij zaken als het regelen van een zie-
kenhuisbed, een plek op een goede school of 
een reparatie van de straatverlichting, wisten 
zij lokaal veel status te verwerven. Zo voltrok 
zich ook binnen de pols een verandering van 
lokaal leiderschap; de oude bestuurders van 
de pol panches verloren aan gezag ten opzichte 
van de jongere party workers die dankzij hun 
contacten met lokale politici veel meer ge-
daan wisten te krijgen.

Bewoners noemen deze party workers 
vaak chamchas (sycofant, letterlijk: ‘lepel’) 
omdat ze – in de ogen van bewoners – zo 
gehoorzaam achter lokale politici aanlopen. 
Deze workers noemen zichzelf vaak dalal 
(broker of tussenpersoon) en zijn vooral te 
vinden in de armere delen van de stad waar 
de bewoners de contacten en het geld ontbe-
ren om zelf de toegang tot voorzieningen te 
regelen. Vooral armere bewoners zijn afhan-
kelijk van deze politieke actoren om toegang 
tot gezondheidszorg, water, een weduwe pen-
sioen enzovoort, te verkrijgen. De chamchas 
profiteren van de obstakels die deze mensen 
ondervinden in hun omgang met overheids-
instituties. Omdat hun verzoek vaak wordt 
afgewezen, omdat ze zich niet serieus geno-

men voelen en omdat ze een herhaaldelijk bij 
overheidskantoren langs moeten gaan voor-
dat er iets gebeurd, concluderen veel bewo-
ners dat het effectiever is om het verzoek neer 
te leggen bij een politicus of bij zijn lokale 
chamcha. Vanwege de zeggenschap die poli-
tici hebben over de benoeming en overplaat-
sing van ambtenaren, kunnen zij hun invloed 
aanwenden om zulke verzoeken ingewilligd 
te krijgen. Omdat de betrokken chamcha (en 
politicus) vaak een beetje geld overhoudt aan 
zo’n transactie, is deze dagelijkse bemidde-
ling van de toegang tot de staat zo lucratief 
dat er door de hele stad vele mannen – soms 
ook vrouwen, maar in minder mate – te vin-
den zijn die aan hun politieke contacten een 
klein inkomen overhouden. 

Deze korte schets van de geschiedenis van 
Ahmedabad’s gemeentebestuur is niet alleen 
een geschiedenis van de opkomst van een 
nieuwe, meer politieke, stedelijke elite, het 
is ook de geschiedenis van de wijze waarop 
de traditionele publieke instituties als de pol 
panch en de mahajans hun functionaliteit ver-
loren. De wijze waarop de nieuwe gemeente 
de voorziening van water, straatverlichting, 
gezondheidszorg en riolering enzovoort op 
zich nam werd al in 1929 als superieur erva-
ren: ‘Ongeveer elke taak die de gemeente nu 
uitvoert, werd vroeger door de panch gedaan. 
[…] Dus in onze maatschappij vonden we een 
element dat vergelijkbaar is met de gemeente, 
maar het was niet zo goed georganiseerd, en 
niet universeel.’34 Ook de nieuwe rechtban-
ken en hun neergeschreven wetten verkregen, 
na enige huivering en vooral veel strategisch 
gebruik toch de voorkeur boven de arbitrage 
door de mahajans.35 Het is veelzeggend voor 
de hedendaagse dominantie van lokale po-
litici dat zij nu vaak worden gevraagd om te 
bemiddelen bij lokale conflicten: nu de recht-
banken kampen met grote wachtlijsten en de 
mahajans en de pol panch niet meer genoeg 
gezag hebben, zijn bewoners vaak op hen 
aangewezen.

De prominentie van politici en hun lo-
kale volgelingen in de pols is het gevolg van 
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zowel de sterktes als de zwaktes van Gujarat’s 
staatsinstituties. De politieke tussenperso-
nen zijn nodig omdat, aan de ene kant, de 
staat de capaciteit en ambitie heeft om op 
vele terreinen voorzieningen wetgeving te le-
veren (waardoor toegang tot de staat lucratief 
wordt). Aan de andere kant heeft de staat niet 
voldoende capaciteit om aan de totale vraag 
naar deze voorzieningen te voldoen, of om al 
haar wetgeving daadwerkelijk te handhaven 
(waardoor de toegang tot de staat exclusief 
wordt). Het is, kortom, de combinatie van 
een breed bereik van de staat met een zwak 
vermogen om beleid en regelgeving te hand-

haven dat een vraag schept naar politieke tus-
senpersonen.36 

Een nieuwe generatie

Er zijn genoeg redenen om geen nostalgie te 
voelen bij de teloorgang van de pol panches 
en de mahajans. De sociale controle die deze 
instituties uitoefenden kon verstikkend zijn, 
hun arbitrage van disputen hielp vaak om so-
ciale ongelijkheden in stand te houden, en de 
publieke voorzieningen die zij boden waren 
vaak ontoereikend. Maar de verloren promi-
nentie van de pol panches en mahajans heeft 
ook nieuwe problemen teweeg gebracht. Er 
zijn nieuwe autoriteitspatronen en nieuwe 
machtsverhoudingen ontstaan toen lokale 
politici en hun chamchas het gat vulden dat 
de oude instituties achter lieten. De teloor-

Rond politici hangt een netwerk van allerlei buurtleiders en party workers.
Bron: foto Ward Berenschot
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gang van de pol panch en de mahajans heeft de 
capaciteit van supra-lokale politieke actoren 
om politieke sentimenten te manipuleren, 
vergroot. De toegenomen afhankelijkheid 
van inwoners van politieke netwerken heeft 
vooral arme buurten kwetsbaarder gemaakt 
voor instigatie en manipulatie.

De ontwikkeling van de capaciteiten van 
de lokale overheid heeft op drie manieren 
geleid tot een versterking van de mogelijk-
heden van politici om geweld te instigeren. 
Ten eerste heeft de ontwikkeling van lokale 
staatsinstituties geleid tot een politicering 
van buurten. Doordat het verkrijgen van toe-
gang tot overheidsdiensten lucratief werd, 
konden politieke partijen een aanwezigheid 
vestigen in de meeste afgelegen buurten: om-
dat zij de toegang tot de diensten konden bie-
den, waren er in de kleinste straten mensen 
te vinden die inzagen dat zij in hun inkomen 
konden voorzien door zich te verbinden aan 
politici. Voorheen functioneerde zowel het 
buurtleven, via het instituut van de pol panch, 
als de handel, via de Mahajans, op relatief 
autonome wijze. Als gevolg van de ontwikke-
ling van de capaciteit van de staat om dien-
sten te leveren zijn er netwerken ontstaan die 
de meest afgelegen buurten integreerden in 
een bredere publieke sfeer. Deze integratie 
maakte de instigatie en verspreiding van het 
hindoe-moslim geweld mogelijk: doordat de 
tentakels van politieke netwerken reiken tot 
de meeste (arme) buurten, is de benodigde 
infrastructuur ontstaan om roddels te ver-
spreiden, mensen te mobiliseren en geweld 
op grote schaal op gang te brengen. 

Een korte beschrijving van de organisatie 
van het geweld dat in 2002 plaatsvond, kan il-
lustreren hoe en waarom deze lokale politieke 
netwerken zo’n cruciale rol speelden. Al spra-
ken kranten wel van ‘spontante uitbarstingen’ 
van ‘woedende menigten’ in – zoals Gujarat’s 
premier Modi het destijds formuleerde – een 
‘natuurlijke reactie op de gebeurtenissen in 
Godhra’, zowel observaties van mijn infor-
manten als de beschikbare onderzoeksrap-
porten wijzen op een actieve instigatie van 
het geweld. Zo merkten informanten op dat 
politici door de hele stad opruiende toespra-
ken hielden en dat zij in het geheim lokale 
criminelen (goondas) de opdracht gaven om 
het voortouw te nemen. Hun lokale volgelin-
gen waren druk doende met het uitdelen van 
zowel wapens als alcohol, en zij verspreidden 

geruchten onder de lokale bevolking over 
gruweldaden die door de tegenpartij begaan 
zouden zijn. Tegelijkertijd waren deze lokale 
chamchas ook bezig met het wegnemen van de 
bedenkingen die bewoners konden hebben 
bij het geweld. Ze onderhielden actief con-
tact met de politie en zo konden ze bewoners 
overtuigen dat zij geen enkel risico liepen om 
gearresteerd te worden. Daarnaast konden 
via dit lokale netwerk de aanvallen gecoör-
dineerd worden, zodat op het juiste tijdstip 
duizenden mensen (vaak vervoerd in trucks) 
gemobiliseerd konden worden voor een aan-
val op een tevoren geïdentificeerd doelwit 
– vaak een geïsoleerde moslim-buurt. Deze 
netwerken zijn niet door politici opgezet met 
als doel om religieuze spanningen uit te bui-
ten en geweld te instigeren.37 Deze netwerken 
zijn ontstaan als gevolg van de behoefte van 
burgers om toegang te verkrijgen tot over-
heidsdiensten. 

Een tweede gevolg van de geleidelijke ont-
wikkeling van Gujarat’s staatsinstituties is 
dat voor het verkrijgen van overheidsvoorzie-
ningen – zoals scholing, medische zorg, sa-
nitatie – vooral armere burgers (gedeeltelijk) 
afhankelijk zijn van steun van politici. Om 
de medewerking van ambtenaren te verkrij-
gen, voelen veel bewoners zich gedwongen 
om politieke contacten te cultiveren – deze 
contacten kunnen dan ingezet worden om de 
ambtenarij onder druk te zetten. Om de hulp 
van invloedrijke politici te verkrijgen, moeten 
lokale leiders bereid zijn politici zowel tijdens 
en na verkiezingen te steunen. Deze electora-
le steun stelt deze bewoners dan later in staat 
om hulp te krijgen van een politicus voor het 
verkrijgen van een bouwvergunning of een 
plek op een goede school. Op deze manier 
creëert de bemiddelde toegang tot de over-
heid stimulansen voor lokale bewoners om 
in te gaan op verzoeken en aansporingen van 
politici: zo ontstaan verschillende persoon-
lijke motieven om ook tijdens hindoe-moslim 
spanningen aan de oproep van politici gehoor 
te geven en een bijdrage te leveren aan het or-
ganiseren of uitvoeren van geweld.

Een dergelijke analyse kan helpen verkla-
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ren waarom Gujarat de afgelopen dertig jaar, 
in vergelijking met andere Indiase deelstaten, 
relatief veel hindoe-moslim geweld heeft ge-
kend.38 Nadat in de jaren tachtig Gujarat’s tex-
tielindustrie instortte, verloren de Congress-
partij en de vakbond van textielarbeiders, de 
TLA, veel aanhang. Deze organisaties boden 
voorheen toegang tot overheidsdiensten via 
hun eigen patronagekanalen. Toen deze ka-
nalen verdwenen, wisten hindoe-nationalis-
tische organisaties het ontstane vacuüm te 
vullen. De politieke partij BJP maar ook or-
ganisaties als de VHP en de RSS wisten veel 
aanhang te winnen doordat zij hun achterban 
konden helpen toegang tot overheidsvoorzie-
ningen te verkrijgen. Deze organisaties zijn 
zo verweven geraakt met de ambtenarij, dat 
waarnemers Gujarat hebben bestempeld als 
een ‘laboratorium’ van het hindoe-nationa-
lisme.39 Terwijl in alle Indiase deelstaten de 
toegang tot overheidsvoorzieningen via po-
litieke patronagekanalen is georganiseerd, 
hebben deze netwerken in Gujarat – door 
deze verwevenheid met de ambtenarij en de 
afwezigheid van sterke alternatieve kanalen – 
een expliciet hindoe-nationalistisch karakter. 
Het gezag dat hindoe-nationalistische orga-
nisaties verkrijgen dankzij hun toegang tot de 
staat, versterkt hun vermogen om vooroorde-
len jegens moslims te verspreiden en om het 
plegen van geweld te legitimeren.40

Een derde gevolg van de wijze waarop 
de staat zich in Gujarat heeft ontwikkeld, 
is dat de bronnen van lokale autoriteit zijn 
veranderd. Voor de komst van de chamchas 
waren de meest prominente bewoners van 
de pols – de leden van de pol panch – vooral 
gerespecteerd vanwege verscheidene niet-
politieke overwegingen, zoals hun rijkdom, 

hun leeftijd, hun professionele succes of het 
prestige van hun familie. Voorheen was het 
hooghouden van abru (eer of prestige) be-
langrijk in zowel het professionele leven als 
in dagelijkse sociale omgang.41 Deze bronnen 
van autoriteit hebben langzaam hun waarde 
verloren, terwijl een nieuwe bron aan belang 
heeft gewonnen: de toegang tot invloedrijke 
politici en ambtenaren. Aangezien de men-
sen met politieke connecties nu degenen zijn 
die controle uitoefenen over de toegang tot 
publieke voorzieningen of de toepassing van 
regulering en wetten – wat de pol panch en de 
mahajans vroeger deden – hebben deze poli-
tiek geëngageerde bewoners aan prominentie 
gewonnen. Deze verandering in de lokale 
autoriteitspatronen faciliteert het instigeren 
van geweld, omdat nu de mensen met gezag 
– dus de mensen die geweld kunnen legitime-
ren of juist veroordelen – ook de mensen zijn 
die een belang hebben bij het cultiveren van 
goede relaties met politici. Juist doordat hun 
leiderschap gepolitiseerd is geraakt, is het 
voor lokale gemeenschappen erg moeilijk ge-
worden om de politieke instigatie van geweld 
te weerstaan.42

Conclusie

De hindoe-moslim rellen in India zijn zelden 
echt spontaan, omdat in de meeste gevallen 
politici een instigerende rol spelen in de ver-
wachting dat een religieuze polarisatie zal 
leiden tot verkiezingssucces. Vanwege deze 
prominente rol van politici, zijn steeds meer 
studies etnisch geweld gaan zien als een ge-
volg van democratische politieke competitie. 
In dit artikel heb ik geprobeerd de capaci-
teit van politici om tot geweld aan te zetten 
te verklaren, door de grote uitbarsting van 
hindoe-moslim geweld in Gujarat in 2002 
te relateren aan de wijze waarop Gujarat’s 
staatsinstituties zich de afgelopen twee eeu-
wen hebben ontwikkeld. Omdat de staat 
langzaam haar ‘infrastructurele macht’ ver-
grootte en de capaciteit ontwikkelde om pu-
blieke voorzieningen te bieden en wetgeving 
door te voeren, verloren oudere publieke in-
stituties als de gildes (mahajans) en de buurt-
comités (pol panch) hun functionaliteit en 
hun gezag. En tegelijkertijd werden bewoners 
meer afhankelijk van de politieke patrona-
genetwerken die in staat waren om toegang 
tot deze uitbreidende staatsvoorzieningen 
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te bieden. Terwijl een dergelijke bemiddelde 
toegang tot de staat nu in vrijwel geheel India 
is waar te nemen, lopen de patronagekanalen 
in Gujarat vooral via hindoe-nationalistische 
organisaties. Dit kan helpen verklaren waar-
om vooroordelen jegens moslims in Gujarat 
zo wijd verbreid zijn: de capaciteit van hin-
doe-nationalistische organisaties om toegang 
te verschaffen tot overheidsdiensten, heeft ze 
in staat gesteld hun ideologie effectiever te 
verspreiden. 

De afhankelijkheid van burgers van po-
litieke tussenpersonen maakte de instigatie 
van geweld in 2002 mogelijk. De wijdver-
takte politieke netwerken vormden de infra-
structuur voor geweld. Bovendien verkrijgen 
politici en hun volgelingen lokaal gezag door 
hun vermogen om toegang tot overheidsdien-
sten te bieden. Dit gezag stelde hen in 2002 
in staat het plegen van geweld te legitimeren. 
Om deze redenen is India’s hindoe-moslim 
geweld een modern fenomeen: de voorwaar-
den voor geweld die in dit artikel aan bod 
kwamen – democratische politieke compe-
titie, de afhankelijkheid van burgers van po-
litieke tussenpersonen en de politisering van 
het gemeenschapsleven – zijn allen nevenpro-
ducten van de wijze waarop India’s staatsin-
stituties zich hebben ontwikkeld.
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