
H
oli, het uitbundige feest van 
kleur, vindt plaats tijdens de 
volle maan in maart wanneer 
men elkaar besmeurt met 

gekleurde verf om de komst van 
een nieuw voorjaar te vieren, dat 
vruchtbaarheid aan het land en 
de mensen moet brengen. De felle 
kleuren van de verf symboliseren 
energie, leven en geluk. Men 
veronderstelt dat festivals zoals Holi 
aan de oorspronkelijke bewoners van 
India toebehoorden en dat ze door de 
Hindoes zijn geadopteerd die er een 
legende van Krishna en Radha aan 
hebben toegevoegd. We moesten naar 
het tribale gebied van Gujarat waar 
dit festival nog steeds op bijzondere 
wijze wordt gevierd en we hadden 
dan ook onze reis zo georganiseerd 
dat we alle hoogtepunten van Holi 
hebben kunnen meemaken. 

Terwijl de wereld genoot van 
een extra mooie en grote volle maan, 
stonden wij met de Dangs van Ahwa 
in het open veld en zagen hoe de 
shamanen de grond ritueel reinigden 
met een mengsel van koeienvlaaien 
en water, om te kunnen offeren 
aan de geesten van de voorouders. 
De houtstapel voor het grote vuur 
vormde een rechte lijn met de 
offerings en de opkomende maan. 
Terwijl de maan langzaam boven de 
horizon omhoog kroop, werd het vuur 
aangestoken en begonnen achter ons 
de vrouwen van het dorp zachtjes te 
zingen. Ze droegen schaaltjes met 
offergaven van gekookte groenten 
en zaden van de gewassen voor de 
nieuwe oogst. Toen het vuur hoog 
oplaaide, begon men rond het vuur te 
lopen en iedereen gooide stukjes van 
het meegenomen eten en de zaden in 

het vuur. Men wenste elkaar en ons 
‘Subra Holi’ en het antwoord moest 
zijn ‘Ram-Ram’. Onze voeten werden 
vluchtig aangeraakt, een teken van 
eerbied, en opnieuw zeiden we 
‘Ram-Ram’. Het eerste deel van het 
feest was over en voordat iedereen 
naar huis ging voor de traditionele 
maaltijd, gaven wij ieder een 
stukje speciaal Holi snoepgoed. 
Het dansfeest dat later die avond 
tot diep in de nacht zou doorgaan, 
hebben wij niet meer meegemaakt; 
wij hadden ons eigen programma 
en dit was nog maar het begin van 
een uitputtende Holi ervaring met 
dagelijkse hoogtepunten.

We bleven noordwaarts reizen, 
langs de grens met Madhya Pradesh 
waar Shamanen zich in eindeloze 
sessies voorbereidden op het lopen 
over hete kolen, baldadige jongens 
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in groepen over de weg liepen 
met de stengels van suikerriet als 
‘wapen’ en verlegen meisjes die, 
ook in groepen en gelijk gekleed, 
zich daar tussendoor begaven. Het 
is een feest van kleur, opwinding 
en verwachting en toen de vrouwen 
zich terugtrokken, begonnen de 
mannen in groepen te dansen, een 
stoere danspas die de groep doet 
bewegen van links naar rechts op 
het ritme van een grote trommel, 
terwijl ze bleven zwaaien met hun 
stokken. Ze dansten in grote cirkels, 
terwijl in het midden de shamanen 
zich opnieuw beraadden over de 
ingewikkelde procedures van de 
‘puja’ die er voor moet zorgen dat de 
voorouders zullen spreken en dat er 
geen ongelukken gebeuren met het 
lopen over de hete kolen. 

In Kawant werd Holi nog 

uitbundiger gevierd;  prachtig 
uitgedoste mannen met hun hoge 
hoofdtooien van pauwenveren, 
bezaaid met kleurrijke pompoenen 
om het Holi-effect te benadrukken, 
liepen al dansend en wiegend door 
de straten. De grote bellen rond 
hun middel gaven bij elke beweging 
een zoemend geluid en de grote 
trommels zorgden voor het ritme, 
terwijl de jongere jongens, bedekt 
met zwarte olie de bezoekers lastig 
vielen. De groepen meisjes zorgden 
voor een kleurrijk décor van deze 
geweldige happening. Iedereen 
doet mee en de stad staat volledig 
in het teken van Holi als duizenden 
en duizenden mensen zich door de 
straten wurmen om te kijken naar 
de dansende mannen die van geen 
ophouden wisten.  

Er was nog een hoogtepunt 

maar van een totaal ander kaliber. 
Ook een beetje angstig en ik voelde 
‘s morgens al de stress in mijn buik, 
toen ik bedacht wat er zou gaan 
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gebeuren. Op een groot veld, een 
beetje aan de zijkant van het terrein, 
stond een soort wiel boven op een 
verhoging met daar bovenop een 
plank. Het stond recht tegenover 
de gedenkplaats van de voorouders 
die daardoor ook getuigen zouden 
zijn. Daarnaast, onder een grote 
boom lag een paar dikke keien die 
rood gekleurd waren en de goden 
voorstelden. Na uren wachten in de 
brandende zon kwam de shaman 
verborgen onder een wit laken, 
en bijna onder onze neus werden 
er twee flinke, dikke haken in zijn 
rug gestoken. Daarna werd hij in 
diepe trance naar het rad gebracht, 
waar hij aan een  plank werd 
vastgebonden met witte doeken. Aan 
de andere kant van de plank kwam 
een man in de touwen te hangen 
als een vliegwiel en toen werd het 
hele gevaarte in beweging gebracht 
en slingerden beide mannen in 
het rond. De shaman bleef heftig 

schudden met zijn hoofd en wij 
stonden in verbijstering te kijken. 
Ja natuurlijk, ik stond op de eerste 
rij en vergat bijna te fotograferen 
van pure opwinding. En terwijl 
de shaman werd rondgedraaid, 
dansten duizenden jonge mannen 
hun opwindende dans en bewogen 
de stokken op en neer en werd alles 
bedolven onder een dikke laag stof. 

Waarom doet iemand dit, wat 
wil de shaman hiermee bewijzen? 
Sjamanen gebruiken inderdaad 
spectaculaire effecten om hun 
innerlijke kracht te tonen en als 
hij dat doet in het bijzijn van de 
voorouders en de goden, versterkt hij 
zijn positie in zijn dorp en omgeving 
en zal hij vaker geraadpleegd worden 
in moeilijke situaties. Opmerkelijk 
was wel dat er geen druppel bloed 
zichtbaar was en die haken zaten er 
echt. 

Onze reis ging helemaal door 
tot aan de grens met Rajastan, waar 
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we logeerden in het paleis van de 
Maharaja van Balaram. Hier geen 
Holi meer maar wel prachtige 
vrouwen in kleurige kleding, 
getatoeëerd en voorzien van zilveren 
sieraden. We gingen opnieuw uit ons 
dak om al die prachtige momenten 
vast te leggen, maar deze keer liep 
het totaal anders. Voor we het wisten 
werden we door een groep vrouwen 
meegesleurd in een dans en van 
fotograferen kwam niets meer. Er 
werd geen rekening gehouden met 
het feit dat we zichtbaar ouder waren 
of moe werden, het was dansen alsof 
je leven er van af hing en we gingen 
van hand tot hand.  

Incredible India, ik kan niets 
anders zeggen na opnieuw te hebben 
genoten van al het moois dat we 

hebben gezien en beleefd, de 
verrassende ontmoetingen en 
de ongelooflijke gastvrijheid 
die ons keer op keer tegemoet 
kwam. Holi was hier in 
Gujarat duidelijk meer dan 
elkaar met rode of paarse 
verf bespuiten.
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