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SUMMARYY IN DUTCH 

Aann de hand van de Singh Sabha (Sikh), Arya Samaj (Hindu) en Ahmadiyah (Muslim) 

hervormingsbewegingenn behandelt deze 'proeve van bekwaamheid' moderne definiëring 

vann 'tradities' in de Punjab, een gebied gelegen in het noordwesten van het 

Zuidaziatischee subcontinent. De komst van de Britten in de tweede helft van de 

negentiendee eeuw had grote gevolgen voor de regio. De aanwezigheid van vijf rivieren 

(zess inclusief de Indus) was voor hen reden om grote irrigatiewerken tot stand te brengen, 

terwijll  haar strategische ligging aan de grens met Afghanistan de Punjab het belangrijkste 

gebiedd voor de werving van soldaten voor het Brits Indische leger maakte. Een netwerk 

vann wegen en sporen werd aangelegd en commercialisering van de landbouw door 

toenemendee productie voor de wereldmarkt zorgde ervoor dat de Punjab sindsdien de 

graanschuurr van het subcontinent is. Voor de opkomst van de Singh Sabha, Arya Samaj 

enn Ahmadiyah hervormingsbewegingen was de groei van steden als Lahore en Amritsar 

echterr van meer belang. Hier werd de Punjabi elite geconfronteerd met Westerse 

institutiess en praktijken, kreeg zij (voor zover mogelijk) modern onderwijs in 

verschillendee (missie-) scholen en vond uiteindelijk een intensieve uitwisseling van 

ideeënn tussen Punjabis en de Britten plaats. Als resultaat werden er allerlei vragen aan 

bestaandee tradities gesteld en verenigden hervormers zich in voluntaristische organisaties 

omm hun tradities van een plaats te verzekeren in een snel veranderende maatschappij. 

Naa in het Voorwoord en de Introductie enkele problemen binnen het vakgebied (o.a. 

hett gebruik van de tegenstelling 'religieus' versus 'seculier') en de belangrijkste punten 
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vann studie te hebben uiteengezet (o.a. rationalisering, Brits Indische interactie, Westerse 

beschavingsdrangg en Indische 'morele talen'), beschrijft het eerste deel van de studie de 

totstandkomingg van een Indische publieke ruimte onder de Pax Brittanica, waarbij de 

nadrukk legt op het proces van staatsvorming. Wellicht meer dan elders in het 

subcontinentt reikte de koloniale staat diep door in de agrarische samenleving en zorgde 

zijj  voor de totstandkoming van een hiërarchisch bestuurlijk systeem volgens de wet. 

Cruciaall  voor de moderne definiëring van tradities niettemin waren de activiteiten van 

Christelijkee missionarissen. Deze werden namelijk deels door Indische hervormers 

gekopieerd,, waardoor zij elementen van de Westerse beschavingsdrang overnamen. Zo 

kwamenn er bijvoorbeeld steeds meer moderne instituties als scholen, drukkerijen, wees-

enn ziekenhuizen en onderwierpen Indiërs zich in toenemende mate aan de wet. 

Hett tweede deel bekijkt vanuit een comparatief intellectueel historisch perspectief de 

opkomstt van de Singh Sabha, Arya Samaj en Ahmadiyah hervormingsbewegingen: de 

toenemendee institutionalisering, rationalisering en autoriteit van (Westerse) wetenschap 

inn de moderne definiëring van tradities. Het resultaat zijn 'morele talen' die sinds de 

negentiendee eeuw (wereldwijd) de basis vormen van tradities die worstelen met het 

Westersee wetenschappelijke en Christelijke gedachtegoed. Geautoriseerd door 

traditionelee geschriften als de Granth Sahib, Veda's en Koran werden morele richtlijnen 

opgesteldd welke de menselijke wil en discipline in het algemeen (als individu en 

gemeenschap)) benadrukten. Voor Punjabi vrouwen stelden de paternalistische mannelijke 

hervormerss bovendien speciale leefregels op omdat zij volgens hen de morele basis 

vormdenn voor gezin en gemeenschap. Mettertijd roerden de Singh Sabha, Arya Samaj en 

Ahmadiyahh 'morele talen' zich steeds meer in de publieke ruimte. Door de nieuwe 
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nadrukk op rationaliteit ontstond er zo een 'comparatief moreel bewustzijn': enerzijds 

omdatt iedere traditie een standpunt tegenover de Christelijke innam en anderzijds omdat 

dee verschillende tradities steeds meer over elkaar te weet kwamen (drukpers!). Ook ging 

menn vaker met elkaar in debat, publiekelijk en in schrift, waarbij er regelmatig geweld 

plaatsvond.. Traditionele activiteiten kregen in de koloniale context een andere betekenis. 

Hervormerss benadrukten verschillen in plaats van overeenkomsten en zweepten de 

menigtee op tot actie, al dan niet gewelddadig. Tegelijkertijd echter predikten de 

hervormerss doorgaans loyaliteit aan de Britten, deels om staatspatronage te verkrijgen en 

deelss om aan te tonen dat zij geen politieke bedoelingen hadden. 

Voorr het gebruik van de term 'morele talen' is onder andere gekozen om aan te 

gevenn dat een belangrijk deel van het sociale bewustzijn van de Indische elite bestond uit 

eenn vertrouwen in sociale verbetering als gepredikt door de Britten in hun 

beschavingsdrang.. Ten dele als gevolg hiervan houdt de Indische elite zich sinds het eind 

vann de negentiende eeuw ook aan de liberaal democratische regels zoals gesteld door de 

Britten.. Van grote invloed hierbij was de groeiende rationalisering van de samenleving 

gedurendee het proces van staatsvorming en institutionalisering van een Indische publieke 

ruimtee in het algemeen. Niettemin benadrukt de studie, naast het belang van de invloed 

vann de Westerse rede, vooral die van de interactie tussen Indiërs en Christelijke 

missionarissen.. Zo waren het bijvoorbeeld voornamelijk Christelijke waarden die in de 

twintigstee eeuw de gedachten van Mahatma Gandhi beïnvloedden. Verder is er ook 

gekozenn voor het gebruik van de term 'morele talen' om duidelijk te maken dat, in 

tegenstellingg tot de algemeen aangenomen gedachte dat sinds de koloniale tijd de 

natiestaatt de richting van de Indische geschiedenis heeft aangegeven, er een interactie 
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heeftt plaatsgevonden tussen staats- en voluntaristische instituties and praktijken en dat 

dezee samen een Indische publieke ruimte creëerden die verschillend is dan de Europese, 

voorr een deel omdat 'morele talen' een basis vormden voor een soevereine natie terwijl 

dee staat officieel nog in vreemde handen was. 

Tenslottee behandelt de epiloog hoe ondanks de grote materiële veranderingen 

wereldwijdd 'morele talen' nog steeds functioneren. Sinds de negentiende eeuw 

emigreerdenn meer dan twintig miljoen Indiërs uit het subcontinent. De Singh Sabha, Arya 

Samajj  en Ahmadiyah hervormingsbewegingen bleken ook van belang in deze Indische 

diaspora,, waarschijnlijk omdat veel vragen uit de koloniale tijd nog steeds gelden. Ook 

overzeee worden tradities bijvoorbeeld geconfronteerd met de Westerse beschavingsdrang, 

racismee en vormen van koloniale politiek (nu multicultureel genoemd). 'Morele talen' 

blijkenn telkens weer van nut om de gemeenschap bijeen te houden of haar positie te 

versterken.. Bovendien vormen zij de basis voor transnationale communicatie. Zo 

onderhoudenn Indische gemeenschappen in diaspora nauwe banden met het Zuidaziatische 

subcontinentt en wordt bijvoorbeeld de beweging voor een onafhankelijke Sikh natie, 

Khalistan,, voornamelijk door overzeese gelden gefinancierd. Concluderend is er dan ook 

nietss vreemds aan de hedendaagse morele verontwaardiging ten opzichte van het Westen 

inn India (en andere delen van de niet-Westerse wereld). Terwijl deze vaak wordt 

toegeschrevenn aan teleurstelling met het kapitalisme en liberalisme, kan zij evenzeer 

wordenn verklaard door de definiëring van 'morele talen' gedurende de koloniale 

interactie. . 


