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Roerige tijden aan de Noordzee
Kanta Adhin, hoofdredacteur

V

ijf jaar geleden stonden wij aan het
begin van een nieuw millennium.
Termen als globalisering, open gren
zen, vlogen ons om de oren. Niet denken in
hokjes, groot denken, de wereld is een ‘global
village’. Toen hadden we niet kunnen ver
moeden dat we heden ten dage terug zouden
zijn gevallen in een Ideinzielig wereldje waar
de grenzen weer scherp worden getrokken;
waar onwetendheid en duisternis heersen;
waar belediging en bedreiging de nationale
sport zijn geworden en het besef van norma
le omgangsvormen en fatsoensregels zoek
lijkt te zijn; waar de vrijheid van meningsui
ting zucht onder fanatisme en lompheid;
waar journalisten waarheid of onwaarheid
als zij maar kunnen scoren uit hun gasten
wurgen en met genoegen een verminkt
beeld van de samenleving presenteren.

visie te hebben op integratie en identiteit;
overal worden we wel met een minder
heidsgroep geconfronteerd. Hoe kijken we
tegen een minderheid aan als wij de meer
derheid uitmaken? Mag minister Verdonk
boos worden als een imam haar bij een offi
ciële gelegenheid weigert een hand te
geven? Zou zij bij een bezoek aan Iran, bij
voorbeeld, mogen bepalen dat zij geen
hoofddoek opdoet en eisen dat dat geac
cepteerd wordt? Moet de meerderheid of de
minderheid creatief omgaan met cultuurverschillen, of allebei? Had de imam niet
een handschoen kunnen aandoen om het
vleseljke contact zoveel mogelijk te vermij
den. Had hij niet kunnen denken ‘Mijn
intentie is zuiver; ik raak de vrouw niet aan
uit begeerte maar uit zakelijke beleefdheid’?

De immer zo keurige en ingetogen minister
van Justitie meent ons een lichtpuntje in de
duisternis te gunnen door een stoffig verbod
op godslastering uit de kast te halen.
Respect en liefde voor elkaar moeten we
voortaan tonen door elkaars god niet te
beledigen. Mag je je eigen god dan wel hele
digen? Volgens mij zijn mensen die haten en
moorden in naam van hun god de grootste
godslasteraars. Zij zadelen hun god op met
hun eigen bekrompen ideeën en reduceren
hun god tot een kleinzielig wezentje. Dat
lijkt mij de grootste belediging voor een ver
lichte, almachtige geest. Voorts riskeren wij
als hele samenleving voor de rechter te
komen. Onze terugval in beschaving moet
toch een klap zijn in het gezicht van onze
schepper die zich zoveel had voorgesteld
van zijn homo sapiens.

Zijn we wel zo goed geïntegreerd, of is het

-

-

Hoe zit het met Surinaamse Hindostanen?

Hopelijk hebben wij de momenten van
ramadan (vastenmaand) en divali (licht
feest) aangegrepen om ons te bezinnen op
de situatie in Nederland. Velen hebben mis
schien al remigratieplannen vanwege de
donkere wolken die zich samenpakken
boven het land eens van melk en honing
aan de Noordzee. Dan nog is het zaak een
-

-

Fotografie:
Roy Mohan
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schone schijn? Naar de externe samenleving
toe laten we ons aangepaste gezicht zien. We
kleden ons westers, begroeten elkaar met
drie kusjes en “doei”, maar tenig in eigen
sfeer terroriseren we elkaar en onze kinde
ren met archaïsche normen. Zogenaamd uit
angst voor verlies van onze identiteit, maar
vooral uit angst voor “manai ka holi” (wat
zullen de mensen zeggen). Er zijn mensen
die misschien denken: ‘Ach ik maak me niet
meer druk, ik ga toch binnenkort dood, wat
kan het mij schelen? Ze zoeken het uit.’ Nee,
je moet blijven meedenken. De dood bete
kent niet dat je voor eeuwig weg bent. Er is
leven na de dood en wie weet kom je toch
weer terecht in dit landje aan de Noordzee,
waar je as in is uitgestrooid.
Een eind is een nieuw begin. Dat geldt ook
voor Hindorama. Dit is wel het laatste
extra dikke nummer, maar de Wndorama
ziel blijft en zal zich op een andere manier
manifesteren. Rest mij u namens het hele
Hindorama-team een gezegend 2005 en
nog vele jaren daarna toe te wensen en de
hoop uit te spreken dat wij weer gauw van
de Noordzee-nectar mogen proeven.
-

-

-

-
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Een blik op Hindostanen wereWwijd
Hindoeschool: Haags Juweel
Nederland In Den Haag zijn we gewend aan namen van
gebouwen, zoals de ‘Haagse Poort’ voor het gebouw van
Nationale Nederlanden en de ‘Tieten van Den Haag’ voor
dat van het ministerie van VWS. Voeg daar nu aan toe: ‘Het
Haagse Juweel’. Want dat is volgens directeur R. Mohan
het nieuwe gebouw van de ShriVishnu Basisschool aan de
Abraham van Beijerenstraat. Helaas niet te zien in de sky
line van de stad, maar na
drukkelijk aanwezig. Een
opsteker voor de buurt.
Het nieuwe gebouw van
architect Ashok Balhotra
is, evenals de Shri Laksmi
Basisschool in Amsterdam,
gebouwd volgens vedische
bouwprincipes waarbij het
kind centraal is gesteld. De
510 leerlingen van de
school zijn eind november
in het gebouw getrokken.
Daarmee is ook een eind
gekomen aan het over
twee panden verdelen van
de school die in 1988 zijn
deuren opende. Vanwege
-

Divali
Over de hele wereld hebben hindoes onlangs het
Divalifeest, dat dit jaar op 12 november viel, gevierd.
Sedert zes jaar wordt Divali in Engeland uitbundig in
het openbaar gevierd. Ook ditmaal kwamen zeker 5000
mensen samen op Trafalgar Square in Londen om te
genieten van de vele lichtje, vuurwerk, optredens en
eten. De aanwezigen werden toegesproken door burge
meester Ken Livingstone. In Nieuw Zeeland waar zo’n
65.000 Indiërs wonen, werd het feest ook groots gevierd.
Indiërs zijn de grootste Aziatische minderheid in Nieuw
Zeeland Premier Helen Clark erkende Divali als een
onderdeel van de cultuur van haar land; zij roemde de
toewijding en de waardevolle bijdrage van de Indiase
gemeenschap aan Nieuw Zeeland. De overzeese Franse
departementen doen niet onder. Met name in Reunion
(vlakbij Afrika) en het Caribische Guadeloupe is een
revival van de Hindostaanse cultuur gaande, met Divali
als een hoogtepunt.

6

het toenemende leerlingenbestand moest de school enke
le jaren geleden een dependance betrekken. Mohan is blij
dat de sociale eenheid tussen leerlingen en leraren weer is
hersteld. “We hebben er geen feest van gemaakt vanwege
de onprettige sfeer in het land. Niet dat wij aanwijzingen
hebben dat hindoescholen het mikpunt zijn van acties
van radicale figuren, maar uit piëteit.” Zoals bekend werd
onlangs naar aanleiding van
de moord op Theo van Gogh
een moslimschool in Uden
in de as gelegd. De officiële
opening van het nieuwe ge
bouw van de Shri Vishnu
school zal op 18 februari
2005 plaatsvinden. In de
tussentijd zal de schoollei
ding buurtbewoners uitno
digen om hun het gebouw
te laten zien en uitleg te
geven over hindoescholen.
Naast Den Haag en Amster
dam is er een hindoeschool
in Rotterdam en gaat er
volgend jaar een van start
in Utrecht.

Dia’s wijken voor Chinese lampjes
Kolkata, India In Kolkata hebben de goedkopere en in
allerlei vormen en maten verkrjghare Chinese lampjes
het gewonnen van de aardewerklichtjes, dia’s, hij de
Divali-viering. Bovendien branden ze veel langer dan de
traditionele dia. De Chinezen hebben slim ingespeeld
op de Indiase afnemers die zich vooral laten betoveren
door de mooie bloemen- en vruchtenmodellen. Ook de
lampen met symbolen als aurn en svastika of affieeldin
gen van Ganesh zijn erg populait Velen vinden deze
veel kleurrjker en beter passen hij de inrichting van
hun huis. lIet feit dat deze lampjes hergebruikt kunnen
worden, in tegenstelling tot de dia’s, is ook een belang
rijk pluspunt. Naast lampjes veroveren “made in China”
godsheelden de markt. Ook hier geldt dat ze er goed uit
zien en veel goedkoper zijn dan het lokale Indiase pro
duct. Met de vrjhandel tussen India en China lijkt de
traditionele Divaliverlichting het af te zullen leggen
tegen het Chinese aanbod.

HJNDORAMA
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Baithak-gana wordt gekoesterd
Paramaribo, Suriname Tijdens de Sarnami Baithak
gana Parampara (levende traditie van baithak-gana)
die eind augustus voor het eerst in Suriname werd
georganiseerd door de Sociëteit Republiek Suriname
(SORES], werd parlementsvoorzitter Ramdin Sardjoe
benoemd tot beschermheer van de baithak-gana. Vol
gens Sardjoe moet, aan de ene kant, de baithak-gana
als deel van het culturele erfgoed van de Hindostanen
worden gekoesterd. Aan de andere kant brengt deze
muziekvorm ook een boodschap over die betrekking
heeft op sociaal-maatschappelij
ke en religieuze thema’s, op sei
zoengebonden aspecten en na
tuurlijk op de liefde. Het festival
was een groot succes met optre
dens van grote meesters van de
‘oude garde’, zoals Hari Sewbalak,
Poeti Wagidhosain, Ramchander
Bansidhar en Rampersad Ram
khelawan, en van de nieuwe ge
neratie, waaronder Raldeb Wagid
hosain, Robby Oedietrarn en Toel
si Malaha. De samenkomst werd
afgesloten met een overweldi
gende performance van gastzan
ger Michell Eind. Speciale waar
dering in de vorm van een oor
konde en speldje was er voor
Ramoedit Tedjoe, Harry Guptar
en Jagessar Baktawar die jaren geleden actief waren in
deze muziekstijl. Ook in Nederland wordt de baithak
gana-tradide levend gehouden. Tijdens het laatstge
houden baithak-gana festival in Den Haag ontvingen
de Surinaamse ustads Hari Sewbalak en Kriesh
Ramkhelawan samen met de in Nederland woonachtige
zanger Bihari een award.
-

Neutralere naam voor Trinity Cross
Trinidad &Tobago Hindoeorganisaties op het Carihische
eiland hehhen protest aangetekend tegen de naam van
de hoogste burgeronderscheiding die het land kent, de
Trinity Cross. Hierin hebben ze bijval gekregen van
katholieke kant. De (atholh’ Commission for Sociat
]usticc’ is ook van mening dat cle naam van de onder
scheiding meer recht moet doen aan het multiculturele
karakter van de Trinidadiaanse samenleving. 1)e com
missie zegt dat interreligieuze dialoog en samenwerking
niet alleen een kwestie zijn van wederzijds begrip, res
pect en erkenning. maar ook van vitaal belang zijn voor
de ontwikkeling van het land. Religieuze pluraliteit is
een versterking van de maatschappij en geen verzwak
king. Elke religie moet daarom gelijkwaardig Worden
behandeld. In deze visie past het dat de hoogste onder
scheidng van het land een neutrale naam heeft en niet
gebaseerd is op een bepaalde religie.
-

Huwelijk zo simpel mogelijk
Islamabad, Pakistan I)e hoogste rechter in Pakistan
heeft begin november, op basis van geldende federale
wetgeving in het land, bepaald dat tijdens een trouwerij alleen soft drinks, thee, koffie en andere warme
dranken aan de gasten mogen worden geserveerd.
Etenswaren zijn verboden. De uitspraak kwam naar
aanleiding van een verordening in Punjab (Pakistan),
die de mogelijkheid bood om tijdens de huwelijksre
ceptie één gerecht te serveren aan maximaal 300
gasten. Het hof vernietigede deze verordening.
Nergens, niet in restaurants, hotels, of waar een huwe
lijksreceptie dan ook wordt gehouden, is het toegestaan
hapjes op te dienen. De rechter merkte terloops op dat
bepaalde aan het huwelijk verbonden gebruiken als
mayunlrasrn-i-henna, barat en het geven van grote
bruidsschatten een hindoeoorsprong hebben en
vreemd zijn aan het islamitische huwelijk. De uitspraak
veroordeelde ook het gebrtiik waarbij de bruidsschat
aan de gasten wordt tentoongesteld. liet hof meende
dat de praktijk van de bruidsschat desastreus is voor
middeninkomen- en arme families en dat het tonen
van weelde op buitensporige en opzichtige wijze tegen
alle normen en waarden van een beschaafde gemeen
schap ingaat. Het is de plicht van de staat om te bevor
deren dat het huwelijk zo simpel en informeel mogelijk
plaatsvindt, zoals het voltrekken van de nikah in een
plaatselijke moskee. I)aarmee wordt veel ongemak en
maatschappelijke schade voorkomen.
-

Nieuwbouw voor hindoe-ouderen
Nederland Op initiatief van hindoesenioren, met name
P Baboeram en S. Soekhoe, zal er binnenkort ook in
Zoetermeer een groepswoningcomplex zijn voor 55plussers. Met de bouw van het appartementencomplex
Shaanti Dhaam wordt begin 2005 gestart en in 2006 zul
len hindoe-ouderen in de gelegenheid zijn om in een
hindoesfeer samen te leven, te koken, te bidden en eigen
feestjes in vertrouwde sfeer te vieren. Bij de bouw van de
woontoren met 33 driekamerappartementen wordt
namelijk rekening gehouden met de wensen van de hin
doesenioren. Elk appartement biedt ruimte voor een
klein huisaltaar en op de begane grond komen een ge
meenschappelijke woonkamer en een grote keuken. De
woningen kijgen een geavanceerd klimaatsysteem: in de
winter heerlijk warm en in de zomer koel. “Ouderen stel
len ook prijs op privacy en niet iedereen wil hij zoon of
dochter
Maar je wil het wel gezellig hebben
met gelijkgestemden
en ruimte hebben om
kinderen en kleinkin
deren te ontvangen.
Dan is zon vorm van
groepswonen ideaal,”
aldus een toekomstige
bewoner van Shaanti
Dhaam.
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Drie-cirkels-model, biedt mogel.ijkheden voor
integratie met behoud van het eigene

Integratie in woeLige
tijden

Kanta Adhin

Het jaar 2004 stond weer volop in het teken
van het integratievraagstuk. De moord in
januari op conrector Van Wieren, de moord in
november op fitmmaker/columnist Van Gogh,
beide begaan door isLamitische Nederlanders,
alsook uitspraken van Tweede-Kamerleden
Hirsi Ati en Wilders zetten andermaal de
toon. De focus van het debat richt zich voL
ledig op onze islamitische medelanders.
Doordat vorige regeringen integratie met
behoud van de eigen cuLtuur hadden gepro
pageerd, zouden deze totaal ongeïntegreerd
zijn en de Nederlandse rechtstaat niet res
pecteren. Inburgeringscursussen, betere
scholing, werkgelegenheid etcetera moeten
daar een eind aan maken. In beide gevallen was de moordenaar echter goedgeschootd en sprak goed
Nederlands. Dit soort zaken kunnen integratie in de maatschappij zeker bevorderen, maar zijn niet alLesbepalend. Zolang mensen hun eigen leven niet in redelijke mate in harmonie kunnen brengen met de exter
ne omgeving, hebben ze een integratieprobleem. En dat is niet voorbehouden aan allochtonen. Ook aso
ciaLe autochtonen hebben een integratieprobleem. De Tokkies worden echter tot volksentertainment ver
heven, terwijl asociaLe altochtonen worden verketterd en de hele gemeenschap scheef wordt aangekeken.

O

ver het algemeen worden Surinamers, inclusief
Hindostanen, niet als probleemgroep ervaren. Zij
zijn goed geïntegreerd. Met name de Surinaamse
vrouw, die volop meedraait in de Nederlandse maatschap
pij, krijgt veel lof toegezwaaid. Uit onderzoek onder jonge
ren is gebleken dat hindoemeisjes goed scoren op ‘moder
ne’ ideeën die passen in de Nederlandse samenleving. De
hindoegemeenschap zelf slaat zich graag op de borst over
de mate van integratie waartoe de eigen levensbeschou
wing hen in staat stelt. Het hindoeïsme propageert harmo

nie en een flexibele opstelling al naar gelang de tijd en
plaats waarin men leeft. Dr. Jnan Adhin schetste tijdens een
lezing in 1986 een model waarlangs integratie van een min
derheidsgroep met behoud van culturele identiteit kan
plaatsvinden. Aan dit zogenoemde drie-cirkels-model ligt
de gedachte van ‘eenheid in verscheidenheid geen unifor
miteit’ ten grondslag. Het model gaat voorts uit van een
harmonieuze, coöperatieve, niet op confrontatie gerichte
instelling van de kant van de minderheid en ontvankelijk
heid aan de kant van de meerderheid.

HINDORAMA
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Drie-cirkels-model
In het drie-cirkelsmodel wordt het
groepsleven van een
minderheidsgroep glo
baal weergegeven in de
vorm van drie concentrische
cirkels (zie tekening), waarbij
de grootte niet strikt vastligt. De
tussenliggende ruimtes (ringen) kun
nen dus groter of kleiner zijn al naar gelang
de aard van de persoon. De groene buitenste ring is het
perifere gebied dat grotendeels overeenkomt met de meer
derheidscultuur. De oranje middenring is het tussen- of
overgangsgebied, waarin beide culturen zeer goed kunnen
worden gecombineerd. De rode binnenste ring, de centrale
sfeer, vormt de kern van de eigen cultuuL De buitenste en
middenring hebben een stippelmarkering om aan te geven
dat in die gebieden invloeden van de meerderheidscultuur
moeten kunnen plaatsvinden. Daarnaast kunnen de gebie
den elkaar wederzijds beïnvloeden.

ook een smaak ont
wikkelen voor ander
eten: patat, pizza, sho
arma, haring met uitjes,
haute cuisine enzovoort.
Ten aanzien van uiterlijk
c.q. kleding kun je elementen
van de eigen en de meerder
heidscultuur combineren. Je kunt
bijvoorbeeld op speciale gelegenheden
traditionele kleding dragen en in het dagelijkse
leven zoveel mogelijk de heersende cultuur volgen. San
draag je dan niet op het werk, maar wel op een feest, tenzij
je in een Indiase kledingzaak werkt. Bij het huwelijk voor de
burgerlijke stand kan het bruidspaar ook Hindostaanse kle
ding dragen in plaats van een trouwjurk en driedelig pak.
Dames hoeven geen super korte rokken te dragen, omdat
dat de mode is. Je kunt je eigen balans aanbrengen. In huis
ben je niet verplicht Rembrands en Van Goghs op te han
gen; je kunt kiezen voor werken van kunstenaars uit de
eigen cultuur of afbeeldingen van goden als Shiva of Ram.

In het perifere gebied moet de minderheid zich aanpassen
aan de meerderheidscultuur. Kennis van de meerder
heidstaal is vereist om te kunnen participeren in de samen
leving, waarbij er sprake is van eerbiediging van de rechtsen openbare orde en van normale omgangsvormen in het
sociaal-maatschappelijke en economische verkeer: Eerwraak is verboden ook al zou deze handeling zijn toege
staan in de eigen cultuuL Evenzo zijn crematies in open
lucht verboden. In het verkeer kun je niet, omdat je uit
Suriname komt, links willen rijden. Globaal gaat het hier
om regels die een samenleving ordenen.

De centrale sfeer herbergt zaken die je wil koesteren. Daar
zitten je levensbeschouwing, je eigen taal, morele en ande
re kernwaarden. Je vast gedurende de ramadan, viert
feesten als Holi, Divali en Eid-ul- Htr, trouwt volgens de
eigen cultuur, geeft je kinderen namen uit de eigen cultuur
en hoeft daar niet heimelijk over te doen. Terwijl de centra
le sfeer zoveel mogelijk moet worden afgeschermd van
invloeden van buitenat kan van hieruit wel beïnvloeding
van het gedrag in de andere gebieden plaatsvinden.
Waarden als liefde, respect en dienstbaarheid die je in deze
sfeer koestert, hoef je niet op te geven, omdat die misschien
minder tot uitdrukking komen in de meerderheidscultuur.
Als deze voor jou belangrijk zijn, kun je ze blijven uitdra
gen. Je kunt daardoor gastvrjer en respectvoller zijn in het
perifere gebied. Ook al zou de vrijheid van meningsuiting
de mogelijkheid bieden je zeer onfatsoenljk tegenover
anderen uit te laten, dan doe je dat niet als dat tegen je
eigen principes is. Je gaat een ander er ook niet om ver
moorden. Dat druist tegen de rechtsorde in en wellicht ook
tegen je eigen waarden en normen. Ongenoegen kan ook
op geoorloofde wijze geuit worden. Hindoeorganisaties
hebben dit regelmatig gedaan naar aanleiding van mis-

In het tussen- of overgangsgebied hoeft de aanpassing min
der ver te gaan. Dit gebied duidt de heer Adhin aan met roti
(eten), tapra (kleding) en makan (huisvesting). Je eten kun
je ldaarmaken volgens de eigen cultuur. De tropische win
kels verschaffen genoeg mogelijkheden om aan eigen pro
ducten te komen, zodat men niet alleen is aangewezen op
broccoli, boerenkool en witlof. Evenwel is het niet verstan
dig alleen tropische producten te eten, maar ook voedsel
dat weerstand opbouwt tegen de ldimatologische omstan
digheden hier. Je kunt alles in masala (kerrie) maken, maar
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Ook al. zou de vrijheid van meningsuiting de mogeLijkheid bieden je
zeer onfatsoenUjk tegenover anderen uit te l.aten, dan doe je dat
niet als dat tegen je eigen principes is.

bruik van heilige hindoesymbolen door westerse bedrijven.
De centrale sfeer is bepalend voor je identiteit. Indien je
daarin elementen van de meerderheidscultuur overneemt,
moet dat een bewuste keuze zijn.
Interne problematiek
Het drie-cirkels-model wordt door de heer Adhin als een
normatief model gepresenteerd om aan te geven dat inte
gratie met behoud van het eigene mogelijk is. Het is geen
empirisch model, dat de dagelijkse praktijk beschrijft. Maar
als je naar de praktijk binnen de hindoegemeenschap kijkt,
kan worden opgemerkt dat deze goeddeels op dit model
aansluit en er dus sprake is van integratie met behoud van
de eigen cultuur. De problemen waar de gemeenschap mee
wordt geconfronteerd, vloeien vooral voort uit het feit dat
ouders een grotere centrale sfeer kennen dan jongeren en
daarin waarden koesteren, waarvan jongeren menen dat
deze niet meer van deze tijd zijn. Dit komt neer op een

generatiekloof die in alle gemeenschappen, ook de autoch
tone, voorkomt. Deze problematiek heeft in zoverre met
integratie te maken, wanneer jongeren (of algemener: een
liberale groep) veel meer waarden uit de mcerderheidscul
tuur overnemen dan de ouderen (algemener: een conser
vatieve groep). Dit is niet altijd liet geval, want de waarden
waar de jongeren c.q. de liberale groep voor staan, kunnen
ook aan de eigen cultuur zijn ontleend. Er zijn bijvoorbeeld
ouders die hun dochters kort houden uit vrees voor losban
dig gedrag en de schande die daaruit voortvloeit (wat zul
len de mensen zeggen?”). Andere ouders vertrouwen echter
op het verantwoordelijkheidsgevoel van hun dochter en
gaan daarbij uit van dharm (positief, constructief gedrag).
Al met al zijn de problemen van Hindostanen meer intern
gericht en leggen geen zware hypotheek op de externe
samenleving. Ze moeten wel door de gemeenschap zelf
worden aangepakt, omdat er veel leed door kan ontstaan.
Denk aan de vele zelfmoordpogingen onder Hindostanen!

Divali is één van de belangrijkste hindoefeestdagen. Dit feest staat in het teken van het
licht. Het Sanskriet woord dipavali betekent rij van lichtjes. Op deze dag worden dan
ook veel lichtjes in aardewerkhakjes (dia’s) aangestokeii. In onder andere India en
Suriname ziet men ook feestelijke electrische verlichting buitenshuis, vergelijkbaar met
kerstverlichting. Licht staat symbool voor goedheid, wijsheid en kennis. Met I)ivali
wordt de overwinning van liet goede op het kwade, van het licht op de duisternis, van
kennis op onwetendheid gevierd. Divali valt elk jaar in de maand Kartikka (oktober/no
veinher) van de hindoekalender (maankalender) op de dag van nieuwe maan. Dit jaar
werd het feest op 12 november gevierd. Divali is eigenlijk een combinatie van verschil
lende feesten die hun oorsprong vinden in de religieuze, filosofische, inythologische en
historische Indiase traditie. Gebruikelijk is dat men het huis een extra schoonmaakbeurt
geeft en dat er vegetarisch wordt gegeten. Veel hindoes onthouden zich al een week van
tevoren van vlees en vis. Voor hindoes van de sanatan-dharm-stroming staat het feest ook
bekend als Maha Lakshrni Ptja. De kern is dan de verering van Godin Laksmi, cle gema
liii van Vislinu (onderhouder van het heelal). Zij staat symbool voor rijkdom en huiselijke
voorspoed en wordt geassocieerd met de Vrouw des Huizes. Vandaar dat Divalî in alge
mene zin is gewijd aan Moeder de Vrouw die het gezin in moreel en ethisch opzicht aanstuurt. Voor aanhangers van de arya samaj staat Divali in liet teken van de herdenking van Swami Dayanand Saraswati,
stichter van de hervormingsbeweging arya samaj. Hij overleed in 1883 op de avond van Divali. Hij bond de strijd aan met
wantoestanden binnen het hindoeïsme zoals het kastenstelsel; hij zette zich in voor het algemeen welzijn van liet volk
onder meer door democratisering van de samenleving en goed onderwijs, hiermee het volk uit onwetendheid leidend
iiaar kennis.
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Zware externe overlast
Zoals eerder gesteld, gaat het drie-cirkels-model uit van een
harmonieuze, niet confrontatiegerichte instelling. Indien
groepen zich arrogant opstellen en hun eigen cultuur supe
rieur achten aan de meerderheidscultuur, zal dat weer
standen bij die meerderheidscultuur oproepen. Ook wan
neer deze zich eerst tolerant leek op te stellen. In die geval
len maakt men de centrale sfeer tot het grootste gebied. Dit
is wat men vaak ervaart met de islam. Voor velen beheerst
deze godsdienst alle andere gebieden op een manier die
weinig ruimte laat voor wisselwerking met de meerder
heidscultuur. Onlangs zagen we dat een imam weigerde
minister Verdonk een hand te geven, hetgeen veel irritatie
bij de bewindsvrouw opriep. Dan zijn er de radicale ele

menten die vanwege hun instelling ook nooit kunnen inte
greren, maar die het wel verpesten voor de hele groep. Zij
leggen een extra interne last op hun eigen gemeenschap en
een zware externe last op de samenleving als geheel. Bij de
aanpak van het interne aspect heeft de gemeenschap zelf
ook een rol. Hierin past de oproep van de Amsterdamse wet
houder Aboutaleb aan de moslimgemeenschap om alert(er)
te zijn op radicale elementen. Het externe aspect, zoals
moord op ‘ongelovigen’, moet door de overheid worden
aangepakt. In dit verband is het wel belangrijk dat niet met
twee maten wordt gemeten, m.a.w. dat ontoelaatbaar
gedrag van allochtonen massaal wordt veroordeeld en dat
van autochtonen wordt gedoogd of tot volkscultuur verHaard.

1 Uh

Ramadan, de negende maand van de islami
tische maankalender, is voor moslims de
vastenmaand, een periode van bezinning,
toewijding aan God en zelfcontrole. Voor
velen is het een methode van geestelijke
zelfreiniging, maar deze maand heeft vele
hetekenissen. Eén van de vijf pilaren van de
islam is het vasten (de andere zijn: geloofs
heljdenis, armenbelasting, bedevaart en
bidden). liet vasten is een middel om zelifie
heersing te ontwikkelen. Het vasten begint
hij het breken van dageraad en wordt beëin
digd bij het ondergaan van de zon. Gedu
rende daglicht onthouden moslims zich to
taal van voedsel, drank, roken en geslachtge
meenschap. Een dergelijke lichamelijke dis
cipline versterkt het geestelijke kunnen. 13e
gebruikelijke praktijk is dat men een maal
tijd nuttigt voor dageraad (seine) en één na
zonsondergang (iftar).

Vasten is een middel om dichter tot God te
komen. Ramadan is ook een tijd van inten
sieve verering, het lezen van de Qur’an, het
geven van liefdadigheid, het zuiveren van
het gedrag en het verrichten van goede
daden. Voor moslims is ramadan een kans
om iets te bereiken door iets op te geven en
sterker te groeien door zwakheid te verdra
gen. Het vasten is niet bedoeld als hoetedoe
ning, zoals bijvoorbeeld in het christendom, maar als zuivering van de ziel. Voorts wordt het vasten beschouwd als een
manier om sympathie voor de minderhedeelden te ontwikkelen en te leren om de giften van God te waarderen. Vasten
is ook goed voor de gezondheid. liet vasten zuivert de darmen, herstelt de maag, ontdoet het lichaam van achterge
bleven schadelijke stoffen en helpt het overtollige vocht dat opgeslagen is, kwijt te raken. liet geeft rust aan het hart,
bevordert de bloedsomloop en helpt om van eventuele gezetheid af te komen. Wie vertrouwd is met het vasten, heeft
zichzelf leren bedwingen. De 27ste nacht van de ramadan staat bekend als de Nacht van Macht (Lailat ul-qadrl. Dit is
de nacht waarop de Qur’an aan de Profeet Mohammed werd geopenhaard. 13e Qur’an verklaart dat deze nacht beter
is dan duizend maanden. Daarom brengen vele moslims de volledige nacht in gebed door. Direct na het einde van de
ramadan wordt Eid-ul-Fftr (Suikerfeest) gevierd. I)it duurt officieel drie dagen, maar de meeste gemeenschappen
beperken het tot één dag, meestal de dag na de laatste vastendag. Op deze dag mag er als beloning voor het vasten uit
bundig gegeten worden. Er is open huis hij iedereen en men bezoekt de hele dag door familieleden. Vaak worden nieu
we kleren gekocht en cadeautjes gegeven. Kinderen krijgen van de ouderen snoep en geld. Ook is het de bedoeling dat
er geld aan de moskee en voedsel aan de annen wordt gegeven. Dit feest werd onlangs op 13 november gevierd.
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NederLands beLeid en
drie-cirkeLs-modeL
Kanta Adhin

Op 19 januari 2004 presenteerde de Tijdelijke Commissie Onderzoek Integratiebeleid, de commissie-BLok, haar
rapport. De commissie had in opdracht van de Tweede Kamer onderzoek gedaan naar het NederLandse inte
gratiebeteid van de afgelopen 30 jaar. Veel kamerleden gingen er op voorhand van uit dat dit beLeid, dat zich
richtte op integrate met behoud van de eigen cuLtuur, was mislukt. De commissie was daar genuanceerdet in.
Het beleid werd niet als mislukt betiteld. Grote groepen zijn immers goed geïntegreerd; echter staat een té
groot deel van de etnische minderheden nog steeds op té grote afstand van de NederLandse samenleving. In
reactie op het rapport van de commissie-BLok heeft de regering het integratiebeteid bijgesteld.

J

ntegratie wordt gedefinieerd als gedeeld burgerschap
op basis van gemeenschappelijke waarden en normen
en met het Nederlands als voertaal. Onder gedeeld bur
gerschap wordt verstaan: betrokkenheid bij én deelname
aan alle belangrijke onderdelen van de samenleving: eco
nomie, sociale leven, cultuur, sport, politiek. Daarnaast
houdt dit begrip in dat men kiest voor Nederland en voor de
Nederlandse samenleving. De regering ontmoedigt in dit
verband een dubbele nationaliteit. Het beleid beoogt
migranten niet te ‘pamperen’, maar prikkels te geven tot
maatschappelijke participatie. Daarbij wordt aandacht

gegeven aan: inburgering, onderwijs, arbeid, leefsituatie in
wijken en buurten, emancipatie van allochtone vrouwen,
kwesties rond religie, discriminatie en criminaliteit.
Leggen we dit naast het drie-cirkels-model dan zien we een
grote mate van overeenstemming. De regering richt zich
met name op de buitenste ring, het perifere gebied, waar
ook volgens dat model verregaande aanpassing aan de
meerderheidscultuur noodzakelijk is. Voor wat betreft de
centrale sfeer zal het kabinet zich met name met die
kwesties bezighouden die doorwerken in het perifere
gebied en daar overlast veroorzaken. Zoals discriminatie
van vrouwen of andere uitingen van religie of levensbe
schouwing die niet in overeenstemming zijn met de
gemeenschappelijke waarden en normen van het perifere
gebied. In het tussengebied zal er niet zoveel overheidsbe
moeienis zijn. Zelfs mevrouw Verdonk zal een Hindostaan
zijn bordje rijst, dal, kousenband en masala kip niet ont
zeggen. Wel kan er een oproep van gezondheidsautoritei
ten uitgaan om vooral gezond te eten, zodat er geen
onevenredig hoge druk op de gezondheidszorg plaatsvindt
door verkeerde culturele eetpatronen.
De coöperatieve instelling waarvan het model uitgaat, is
ook in lijn met de gedachte van de regering om migranten
niet te ‘pamperen’. Deze moeten eigen initiatief tonen en de
kansen die de Nederlandse samenleving biedt, niet zonder
meer aan zich voorbij laten gaan. Belangrijk is dat de over
heid zorgt voor een omgeving, waarin een en ander moge
lijk is. Ook al is het een vies woord voor de huidige regering,
in de praktijk is er ook nu sprake van integratie met behoud
van de eigen cultuur. En zo hoort het ook in een democra
tische samenleving.
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Een tweetalig woordenboek van het Surinaams Hindostaans
Dit Sarnmi woordenboek is een tweetalig woordenboek
van het Surinaams Hindostaans. Er is een deel Nederlands
Sarnmi en een deel Sarnâmi-Nederlands. Het aantal opge
nomen hoofdwoorden is voor het Nederlands ca. 6200 en
voor het Sarnâmi ca. 5500.
Dit woordenboek is bestemd voor iedereen die het
Sarnmi beter wil leren begrijpen, verstaan of spreken. Dit
zullen vooral Nederlandssprekende Hindostanen zijn van
wege hun contacten met Sarnmisprekende familie en
kennissen. Aan de andere kant kan het woordenboek nut
tig zijn voor diegenen die voornamelijk Sarnâmi spreken
en voor hun gebruik van het Nederlands hun woordenschat willen uitbreiden. Maar vanzelfsprekend is dit boek
bestemd voor iedereen die het Sarnâmi een warm hart toe
draagt.
Om te beginnen hebben de auteurs de meest voorkomen
de woorden opgenomen. Daarnaast bevat het woorden
boek veel woorden die bij de traditionele leefwijze van de

oudere generatie Hindostaanse Surinamers behoren. Voor
het Nederlands hebben de auteurs zich meer gericht op
woorden die de gebruiker nodig heeft in werk en studie.
In dit woordenboek is er veel aandacht voor de verschillen
de betekenissen die woorden kunnen hebben, én voor hun
gebruik in combinatie met andere woorden. Ook zijn vaak
meerdere vertalingen of synoniemen van woordbetekenis
sen opgenomen. Bij veel woorden staan korte voorbeeld
zinnetjes, zodat het gebruik van het woord duidelijk wordt.
Dit is vooral bij zogenoemde grammaticale woorden als
jaise (zoals), dge (voor) gedaan. Verspreid door de tekst is
een aantal spreekwoorden en gezegden opgenomen als Jai
se bdp oise be_tud De appel valt niet ver van de boom.
-

Voor de schrijfwijze van het Sarnmi is de in 1986 vastge
stelde spelling aangehouden. In het voorwoord is een uitleg
van deze spelling opgenomen.
Achterin het boek vindt de gebruiker een kort overzicht van
een aantal veelgebruikte werkwoorden.

Omvang 232 pagina’s in omslag. ISBN 90-805092-5-6
Samenstellers: Eline Santokhi en Dr. Lydius Nienhuis
Uitgave: Communicatiebureau SAMPRESHAN / Dr. man Adhhi Instituut (JM)
Verkrijgbaar in de boekhandel of per e-mail: info@adhin-instituut.org
Voor meer informatie over de samenstellers: www.adhin-instituut.org
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Diadeem van de Hindostaanse gemeenschap
0. Sewba(aksingh

n de gehele Nederlandse samenleving hebben andere
doelgroepen middels de media min of meer hun stem
I pel weten te drukken. De Hindostaanse doelgroep is
tot nu niet erin geslaagd een cultureel gezicht in die
samenleving te geven. Dit is erg jammer en wel om de vol
gende redenen:
• I)e Hindostaanse cultuur heeft in vergelijking met andere
culturen heel veel te bieden, echter wordt die cultuur niet
op een effectieve wijze aan de man gebracht;
• Een heel arsenaal aan kennis en kunde die volop aan
wezig is, wordt aan velen niet voldoende bekend
gemaakt.
I)e uitgever van Hin
dorama heeft zijn
uiterste best gedaan
om het ‘gat” te dich
ten. Voor de uitgever
is de maatschappe
lijke relevantie van
het product belang
rijker dan de relevan
tie voor zijn bedrijf.
De inzet, inspanning,
investeringen enzo
voort, die voor zo’n
blad nodig zijn, is me
,.vfr. drs.
nigeen niet bekend.
Hierdoor kunnen ve W.ndIe& van deVedaal
van Je
len zich geen beeld • Meningen
Vedisch. numer
In gesprek met
vormen wat er alle
maal moet worden
opgeofferd om het blad aan de Hïndostaanse gemeen
schap te presenteren. Mensen zijn van mening dat het blad
gestoeld is op commercie. Dat moet ook gedeeltelijk, anders
is de levensvatbaarheid van Hindorama in het gedrang; im
mers het blad wordt niet gesubsidieerd.
Ter wille van een kwalitatief goed product voor de Hindo
staanse samenleving zijn tap (zware inspanning), tyag
(opzij schuiven van belangrijke zaken) en karma (activitei
ten) zeer noodzakelijk. Dit is precies wat Hindorama als
organisatie doet. Is dit niet uistekend? Op moreel gebied
moet er nog veel gebeuren. Wij hebben in de Nederlandse
samenleving een plaats nodig met een uitgekristalliseerde,
standvastige identiteit. Hindorama heeft hieraan belang
rijk bijgedragen. De bekende Tulsidas verkondigt in het
Ramayan dat in het donkere tijdperk van katyug geen

Venster
op een
bijzondere
doelgroep

andere yagna zoden aan de dijk legt dan de gyan yagna
(verspreiding en consumptie van kennis). Zeker, alle vor
men van satsangs (bijeenkomsten) zijn belangrijk, echter
de gyan yagna is het allerbelangrijkst. Hindorama biedt
een ieder de mogelijkheid in de Ganges van gyan yagna een
duik te nemen.
De Hindostaanse samenleving kenmerkt zich overwegend
door het vier-D-model: doksa, daroe, dansje en dam (vlees,
alcohol, feest en arrogantie). Men is zodanig vastgekleefd
in dit model, dat andere zeer belangrijke zaken in vergetel
heid raken. Voor een ieder is het verstandig volgens het
DAKM-model te le
ven (dharm, arth,
kam en moksh). Hier
door bereik je vol
strekte menselijkheid
(manur bhava). I)oor
dit model en door
andere essentiële za
ken daaraan gelieerd
erbij te betrekken,
kunnen we veel be
reiken. Het is zeer spij
tig te moeten con
stateren dat Hindosta
nen hier, zonder enig
moment te twijfelen,
veel geld uittrekken
voor het vier-D-mo
dcl, terwijl men voor
het DAKM-model heel
weinig over heeft. Dit valt niemand te verwijten, omdat er
geen echte leiders en geleerden aanwezig waren die de doel
groep konden voorzien van de juiste kennis. Nu voorziet
Hindorama ons van passende relevante informatie,
waardoor het mogelijk wordt de vier-d’s naar de achter
grond te schuiven teneinde het doel van manur bhava te
bewerkstelligen.
Wij zouden onze draagkracht veel meer ter wille van de
duurzaamheid van Hindorama moeten aanwenden,
omdat het in ieders belang is. Sterker, het zou een ieders
plicht moeten zijn om hieraan medewerking te verlenen,
onder meer in de vorm van suggesties en vooral een abon
nement om het doel van “het diadeem van de Hindo
staanse samenleving” gerealiseerd te krijgen. Jammer
genoeg zijn we daarin achtergebleven.
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Hoe denken jongeren over
seks voor het huweLijk?
Seksuele gemeenschap op jonge leeftijd neemt steeds meer toe. Dit komt doordat kinderen op steeds jon
gere leeftijd ontwikkeld raken en meer en meer aan seks worden blootgesteld. Seks is overaL. Je kunt er niet
omheen. Door toenemende gemeenschap op jonge leeftijd neemt ook het aantal tienerzwangerschappen toe.
Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek telde Nederland begin vorig jaar ongeveer 4500 tienermoe
ders. Hiertegenover staan slechts 450 tienervaders die hun kind erkend hebben. Het werkelijke aantal vaders
beneden de 20 jaar is onbekend, omdat wettelijke erkenning van het kind vaak niet plaatsvindt.

D

at maagdelijkheid voor
het huwelijk nog steeds
hoog in het vaandel staat
in de Hindostaanse cultuur neemt
niet weg dat er nu in Nederland
opgegroeide en opgroeiende ge
neraties zijn, die anders tegen
deze norm aankijken. Dat is ook
te merken aan het feit dat onder
Hindostanen het fenomeen tie
nerzwangerschap zich steeds
meer lijkt voor te doen. Hindora
ma peilde de mening van een aantal jongeren.
“Ik ben nu 21,” zegt Seema. “Ik heb vroeger altijd gedacht
dat het gewoon fout was als je seks voor het huwelijk had.
Dat is immers wat je meekrijgt van je ouders. Ik heb ervoor
gekozen om mijn normen en waarden daaraan aan te pas
sen. Maar nu ik wat volwassener ben geworden, ben ik wel
anders over seks voor het huwelijk gaan denken. De meeste
jongeren die nu trouwen, hebben al eens seks gehad. Wat
me opvalt uit mijn eigen vriendenkring en wat zeker vaker
voorkomt, is dat bij het aantreden van het huwelijk een van
de partners al seksueel contact heeft gehad, terwijl de ander
nog maagd is. Zij kiezen er samen wel voor om een verbin
tenis met elkaar aan te gaan, ondanks het feit dat die ene
partner dan zogenaamd als onrein wordt bestempeld. En zo
hoort het ook. Je gaat niet met elkaar trouwen omdat je seks
wilt hebben, maar omdat je je hele leven met elkaar wilt
delen. Dat de ander dan al seksueel actief is geweest, is geen
probleem. Het zou eerder een voordeel moeten zijn, omdat

die dan meer ervaring heeft en
dat met jou kan delen. Zo kun je
meer genot met elkaar hebben
wat seks betreft. Ik heb geen
idee waarom er zoveel nadruk
wordt gelegd op het feit dat je
maagd moet zijn, als je gaat
trouwen. En nog erger, waarom
mensen er zo negatief op reage
ren als ze erachter komen dat je
gemeenschap hebt gehad. Het
hoort bij de behoeftes van de
mens, maar je moet het pas doen als je er zelf aan toe bent
en het wilt doen. En dan moet je het vooral ook veilig
doen.”
‘Als je het doet, doe het dan veilig,” zeggen ook de zussen
Cherryl (21) en Chantalle (22). “Seks is een moeilijk onder
werp voor ouders om met hun kinderen over te praten. Als
het goed is, krijgen tieners op de middelbare school wel
seksuele voorlichting en weten ze heel goed wat ze moeten
doen en hoe ze een zwangerschap moeten voorkomen. Het
lastige is dat ze voorbehoedsmiddelen, zoals condooms of
de pil, wel zelf moeten aanschaffen. Ik denk niet dat ze dat
snel doen met het risico van een onverwachte zwanger
schap”, aldus Chantalle. “Je moet het doen als je zelf vindt
dat je eraan toe bent, of dat nou voor het huwelijk is of
erna,” vindt Cherryl. “Het is een belangrijk deel van je leven
en ik vind dat we ons daar niet over moeten schamen.
Mensen durven er niet over te praten, maar seks is iets heel
natuurlijks. Hoe zijn wij anders op de wereld gekomen?”
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Rabin snapt best dat er een grote seksuele spanning is tus
sen twee mensen, die elkaar leuk vinden. “Maar het is juist
aan hen om op dat moment een stap terug te doen, om tot
bedaren te komen. Seks voor het huwelijk hoort niet in
onze cultuur en seks op jonge leeftijd al helemaal niet.
Natuurlijk wil dat niet zeggen dat je het niet kan doen, het
hoort alleen niet.” Lachend vervolgt hij: “Ik heb zelf wel
‘gezondigd’ in een moment van onbezonnenheid, maar ik
gebruikte wel een voorbehoedsmiddel. Dat moet je altijd
doen, vooral met al die ziektes enzo.”

4
1’

“Ik ben een jongen met moderne opvattingen,” zegt Akash.
“Ik heb een vriendin en ik overnacht bij haar samen met haar
in bed. Ik zie het slechte er niet van in en mijn ouders hebben
er ook geen problemen mee. Andere familieleden daarente
gen kunnen hier niet goed tegen en vinden het zeer onge
past. ‘Het past niet in onze cultuur’, zeggen ze. Dat ik modern
ben opgevoed heeft wel enigszins met mijn mentaliteit te
maken. We leven in een moderne tijd met moderne opvat
tingen en ik ben niet van plan te zeulen met normen en
waarden van de Hindostanen, en mijn vriendin evenmin.”
Sharda (23) raakte per ongeluk zwanger van haar vriend. Ze
besloot het aan haar familie te vertellen. “In het begin
waren ze erg geschokt en erg overstuur. Ik kon me dat best
wel voorstellen, vooral omdat ze dat niet van mij hadden
verwacht. Met name mijn vader had het er erg moeilijk
mee: wat zouden mensen wel niet denken, dacht hij. Het
was eerder de familie die het mij en mijn ouders moeilijk
maakte met roddels en scheve blikken. Toch hebben mijn
ouders mij gesteund en zijn ze er nog altijd voor mij als ik ze
nodig heb. Ik ben inmiddels getrouwd met mijn vriend en
we hebben het goed. Ons leven is wel veranderd sinds ik
ontdekte dat ik zwanger was, maar dat geeft niet. Ik ben
dolgelukkig met ons gezin.”
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Wat zal. men daar wel.
niet van zeggen?’
Je bent volwassen, je kunt geen geschikte levenspartner
vinden, je biologische klok tikt door en je bent nog steeds
kinderloos. Je wilt moeder worden maar dat gaat niet
zomaar. In de Hindostaanse cultuur al helemaal niet en
dat zit je dwars. Hoe nu verder vraagt Shakuntela zich af?
Hoe zal de Hindostaanse gemeenschap reageren?
Shakuntela (34) werd 01) jonge leeftijd uitgehuwelîjkt. Na
een aantal jaar scheidde ze van haar man. Haar droom
wens om moeder te worden is nog steeds niet vervuld. Na
al die jaren heeft ze nog steeds geen geschikte partner
gevonden om haar leven mee te delen. Toch zou zij graag
haar grote wens realiseren. Nu denkt ze erover na om
toch moeder te worden met behulp van andere midde
len. “Ik vraag me af hoe onze gemeenschap daarmee om
zou gaan als men wist dat ik er bewust voor kies om
zwanger te raken via donorschap. Zou het als iets slechts
worden gezien dat ik moeder zou zijn van een kind zon
der vader? Ik zou misschien niet veel anders zijn dan een
tienermoeder, want ik zou ook voor het financiële plaatje
en de opvoeding in mijn eentje opdraaien, net als de
meeste tienermoeders. Het verschil zit hem erin dat de
meeste tienermoeders per ongeluk zwanger raken en ik
bewust voor het moederschap zou kiezen. Ik zal dit
natuurlijk niet van de daken schreeuwen, maar me
ervoor schamen ook niet. Het is wel zo dat ik van de
Hindostaanse gemeenschap een stempel opgedrukt kan
krijgen, waarbij het oordeel hard zou kunnen zijn en mijn
leven onnodig moeilijk zou kunnen worden gemaakt.
Maar daar zou ik niet mee zitten, want de liefde voor mijn
kind zou alles overwinnen.”
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Amitabh Bachchan
imponeert door
bescheidenheid
De uAngry young man” uit jaren ‘70 en ‘80 van de vorige eeuw met zijn
kenmerkende diepe stem en lange postuur was eind september op bezoek
in Nederland als gast van het Tropentheater tijdens Cinema India. De
populariteit van deze megastar van de Indiase cinema, nu 62 met grijze
ringbaard, lijkt nu nog groter dan ooit. De ‘Godfather’ van de Indiase film
werd in 2000 door de BBC uitgeroepen tot ‘Entertainer van de eeuw In
juni van dat jaar werd hij de eerste levende Aziaat van wie een wassen
beeld is te zien in het Madame Tussaud Wassenbeeldenmuseum in
Londen. Begonnen in 1969 in de niet erg succesvolle film Saat
Hindustani, is Amitabh Bachchan uitgegroeid tot een filmicoon, een
begrip in India en in alle landen waar de Indiase film populair is. Hij is
weer volop bezig met nieuwe films. Binnenkort zijn te verwachten
Zamaanat, waarin hij de rol van een blinde advocaat speelt wiens lief
desleven onvervuld is gebleven, en Babut waarin hij na het overlijden
van zijn zoon probeert weer enig geluk te brengen in het [even van zijn
schoondochter.

A

mitabh Bachchan staat bekend als een veelzijdig
acteur. In zijn jonge jaren is hij zowel te zien in
komische als serieuze rollen. Toch wordt hij met zijn
lange, wat slungelig, uiterlijk vooral het symbool van de
‘Angry young man”, in tegenstelling tot voorgangers als
Rajesh Khanna en Dharmendra die meer met romantiek
worden geassocieerd. Eigenlijk is dit beeld niet zo verwon
derlijk, aangezien Amitabh’s ster rijst in een periode van
maatschappelijke onrust in India met studentenonlusten

en slechte werkgelegenheidsperspectieven voor goedopge
leide jongeren. Zijn 35-jarige filmcarrière kent zeker 70
grote successen, met name in de jaren ‘70 en ‘80.
Met films als Zanjeer (1973), Sholay (1975) en AmarAkbar
Anthony (1977) drukt hij een onvergetelijk stempel op de
Indiase fllmwereld. Een zeer ernstig ongeluk tijdens de
opnames van Cootie (1983) doet heel India de adem inhou
den en er wordt massaal gebeden voor zijn leven.
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Zijn immense populariteit en goede banden met de familie
Gandhi brengen hem in het Indiase parlement, waar hij al
gauw gedesillusioneerd raakt. Hij raakt betrokken bij enke
le politieke schandalen en bezweert nooit meer iets met de
politiek te maken willen hebben. Hij begint een entertain
mentbedrijf waarmee hij enkele op
merkelijke films als Mani Ratnam’s
Bombay en Shekhar Kapoor’s Bandit
Queen uitbrengt. Zijn bedrijf treedt als
grootste sponsor op van de Miss Uni
verse verkiezingen in Banglore (1996).
De grote tegenstand in India tegen
deze verkiezingen brengt het bedrijf in
grote financiële problemen. Amitabh’s
veerkracht en doorzettingsvermogen,
maar ook zijn goede relaties met poli
tieke vrienden, voorkomen zijn val.
Met zijn charmante presentatie van
het populaire landelijke tv-programma Kaun Banega
Cmrepati (de Indiase variant van Who wants to be a mitti
onnaire?) weet hij vriend en vijand voor zich te winnen en
is hij weer helemaal terug als nationaal idool. Hij ziet de
televisie niet als een stapje terug in zijn carrière. “Met een
tv-programma heb je veel meer interactie met de kijkers en
dat is zeer plezierig en leerrijk. Als je een uitdaging aan
neemt om je als mens verder te kunnen ontwikkelen, kan
dat nooit een stapje terug zijn.” Met films als Mohabbatein
(2000), Kabhi Khushi Kabhie Gham (2002) weet hij ook een
comeback in de commerciële film te bewerkstelligen. De
moralistische boodschap van Baghban (2003) zorg voor
ouders roert jong en oud en met zijn rol in Dev (2004)
bevestigt hij weer helemaal zijn imago van ‘Angry (‘Old’)
Man’.
-

-

In Amsterdam zien we iemand die zich
ondanks zijn weergaloze populariteit
zeer bescheiden opstelt. Amitabh
Bachchan waarschuwt ervoor dat men
hem vooral niet teveel moet zien als de
acteur. “In het dagelijkse leven ben ik
mijzelf en niet de stoere persoon uit de
film. Als je het over die persoon hebt,
heb je het niet over mij.” Ondanks de
invloed die hij vanwege zijn popula
riteit en financiële draagkracht in een
maatschappij als de Indiase moet kun
nen uitoefenen, stelt hij zich naar eigen zeggen helemaal
ter beschikking van de filmmakers. “Zij bepalen de rollen
die ik speel. Ik heb daar geen zeggenschap over. Je mag blij
zijn als er überhaupt van een script sprake is op basis waar
van je je keuze maakt.” Ook heeft hij niet, zoals Raakesli
Roshan en Dharmendra, ervoor gezorgd dat zoon Abhishek
in een grootse productie debuteerde. “Mijn vrouw Jaya en ik
zijn trots op onze kinderen. Abhishek heeft net als zijn
beide ouders voor een filmcarrière gekozen, maar het is
belangrijk dat hij het op eigen kracht maakt. Hij ziet zelf ook
graag dat succes zijn eigen verdienste is.”
De term “Bollywood” vindt Bachchan maar niks. “De
Indiase filmindustrie is op geen enkele manier te vergelj

22

ken met de westerse. Het gaat om twee totaal verschillende
culturen die niet hoeven te proberen elkaars identiteit aan
te nemen. Ze hebben beide hun eigen populariteit. Als je
echt wilt vergelijken dan is Hrithik Roshan in termen van
aantallen fans vele malen populairder dan Tom Cruise.”
Over de ‘verwestering’ van de Indiase
film maakt de ster zich niet zo druk;
belangrijker vindt hij dat de films
bepaalde normen en waarden moeten
blijven benadrukken. Daarom is hij
bijzonder blij met de ifim Baghban die
de zorg voor ouders op hun oude dag
als thema heeft. “Toen ik nog jong
was, heb ik mij altijd voorgenomen
dat, als ik groot zou zijn, ik voor mijn
ouders zou zorgen, zoals zij op dat
moment voor mij zorgden. Dat heb ik
ook gedaan. Mijn vader is vorig jaar
mijn
moeder
woont nog steeds hij ons in huis.
overleden,
zie
deze
waarde begint te verwateren.
In grote steden
je dat
druk met hun baan en
het
beiden
Man en vrouw hebben
hun ouders te ontfer
noch
zin
om
zich
over
hebben tijd
manier duidelijk
dit
schrijnende
men. Baghban maakt
op
gaan
weer
nadenken
hierover.”
en mensen
Dat de stem van Amitabh Bachchan zich goed leent voor
het voordragen van gedichten, werd al duidelijk in de film
Kabhi Kabhie (1975). Behalve acteren wordt Amitabh ook
gevraagd om in films of (culturele) documentaires als ver
teller op te treden. Zijn stem maakt dat de taal nog mooier
klinkt. Dit is niet zo vreemd als je bedenkt dat zijn vader
dichter was. Dr. Harivanshrai Srivastav Bachchan (19072003) was een opmerkelijk man. Na diverse studies in India
ging hij voor twee jaar naar de
Cambridge University in Engeland,
waar hij in 1954 als tweede Indiër de
graad van doctor in Engelse letterkun
de verwierf. Hij nam toen zijn koos
naampje Bachchan (kindje) aan als
officiële achternaam. Terug in India
werkte hij voor het Ministerie van
Buitenlandse Zaken. In die periode
werd hij ook geassocieerd met de evo
lutie van Hindi als officiële taal. Hij
verrijkte het Hindi door zijn vertalin
gen van belangrijke geschriften.
Aanzien als dichter kreeg hij echter pas door zijn beroemde
gedicht Madhtishala. Daarnaast zal hij ook herinnerd wor
den om zijn Hindi vertaling van Shakespeare’s Macbeth en
Othetto, alsook van de Bhagvad Gita. Na de moord op
Indira Gandhi schreef hij in november 1984 zijn laatste
gedicht, Ek November 1984. Harivanshrai werd met diverse
prijzen geëerd voor zijn immense bijdrage aan de Hindi
literatuur en voor zijn unieke bijdrage aan de wereld van
letteren. Indien gevraagd om zichzelf te introduceren, deed
hij dat als volgt: Mitti ka tan-masti ka man-kshan bhar
jivan-inera parichay (een Lichaam van klei, open gedachten
vol spel, het leven van een ogenblik). Het is wel duidelijk
dat deze combinatie van grootheid en bescheidenheid op
zoon Amitabh is overgegaan.
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Nieuwe uitdagingen voor
het Hindorama team
E

en tweemaandeljks tijdschrift op vrijwillige basis naast
reguliere werkzaamheden uitbrengen, vergt de nodi
ge tijd en energie. Graag zouden wij nog veel meer
willen doen, maar je moet je beperkingen in acht nemen.
5 jaar Hindorama heeft heel wat ammunitie opgeleverd om
het wel en wee van Hindostanen aan de Noordzee op een
andere wijze naar een breder publiek te brengen.
Vaak kregen wij suggesties van lezers om bepaalde onder
werpen te behandelen. Omdat zij niet vanaf het begin het
blad lazen, wisten zij niet dat dat onderwerp al uitvoerig
gecovered was. Daarnaast kregen wij vaak reacties van ken
nissen in Engeland, India, Trinidad die het jammer vonden
dat zij het Nederlands niet machtig waren. Ze konden vaak
wel ontcijferen om welk thema het ging, maar de draad
konden zij niet volgen. Vandaar dat wij ons in de komende
periode willen toeleggen op het ordenen en op internet
toegankelijk maken van de artikelen van 5 jaar Hindorama
en op het maken van Engelse vertalingen van daartoe gese
lecteerde artikelen.

We zijn verheugd dat een aantal van de medewerkers aan
Hindorama ook al medewerking heeft toegezegd aan de
toekomstige activiteiten. We maken graag van deze gele
genheid gebruik om onze hartgrondige dank uit te spreken
aan een ieder die op welk moment dan ook heeft bijgedra
gen aan het totstandbrengen van elke keer weer een nieuw
nummer en aan de promotie en distributie van het blad. In
het bijzonder danken wij Gurudeva en Paramacharya
Palaniswami (HinduismToday), Soven enAmrita Sivanand,
Edward Troon, Ranu Abhelakh, Ramsingh Chierandjoe,
Fezila Amir-William, Chan Chitan, Roy Mohan, Shyam en
Amrika Anroedh, Sunil Santokhi, Roy Ramdharie, Perkash
en Radjinder Chikoe, Kathleen Hendrix, Carine Jorissen,
Aniel Kienno en Dew Doerga.
Radjin Thakoerdin

Directeur van communicatiebureau Sampreshan,
uitgever en bladmanager van Hindorama
Kanta Adhfn

Hoofd-/eindredacteur

Gezien de speciale belangstelling voor de in Hindorama
verschenen artikelen over het hindoeïsme, ook onder
autochtone Nederlanders, zal er een bundeling van deze
artikelen, Hindoeïsme in woord en beeld”, worden uitge
bracht. Bij voldoende vraag zullen mogelijk andere bunde
lingen worden samengesteld. Ook zullen wij doorgaan met
het vergaren van nieuw materiaal ten behoeve van themaof gelegenheidsedities van Hindorama.
U ziet het, Hindorama als tweemaandelijks tijdschrift zult u
niet meer tegemoet kunnen zien, maar wij zijn nog steeds
gecommitteerd aan het doel van informatievoorziening
over Hindostanen aan de bredere samenleving. Communi
catiebureau Sampreshan heeft op dit gebied ook een zeke
re naam, gezien de diverse uitgebrachte publicaties op het
gebied van de Hindostaanse cultuur. Denk bijvoorbeeld
aan Dharm-Karm (inleidende ethische beschouwingen),
Indiawijzer, ldnderboeken Sammie en Bhartie (het Ramlila
toneel) en Ramayan (het verhaal van prins Rama), alsmede
het tweetalig Sarnami-Nederlands woordenboek.
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Kleurrijk, informatief, origineeL professioneeL maar
niet voor iedereen even interessant!

EnkeLe reacties op de
stopzetting van Hindorama
In Hindorama werden diverse
onderwerpen belicht, zoals
het Hindostaanse huwelijk,
feestdagen, onderwerpen over
gezondheid en niet te verge
ten ook de metamorfoses.
Allemaal best leuke onderwer
pen, omdat ze dichtbij onze
belevingswereld staan. Ik vond
Naveen Hardwarsing
en vind HR nog steeds een leuk
(Hindostaans] blad. Niet alleen
als entertainment magazine, maar ook als een magazine
waaruit je belangrijke dingen kunt leren, onder andere over
je eigen cultuur. Ik denk dat ook vooral de jongeren veel
hebben aan dit blad, de informatie over de feestdagen bij
voorbeeld: wat houdt Divali in, waarom vieren we Raksha
Bandhan? Ook voor niet-Hindostanen is HR een soort van
informatiebron. Er zijn niet zoveel Hindostaanse magazin
es (met zoveel glitter en glamour). Daarom vind ik het erg
jammer dat dit blad er niet meer zal zijn. Een groot verlies
voor de Hindostaanse media.
Naveen Hardwarsing (24), student Pabo (Nedertancij

Hindorama onderscheidt zich
zonder meer van de vele bla
den en tijdschriften die er zijn.
Het blad is gewoon origineel
en totaal anders. Het voorziet
in een belangrijke mate in de
behoefte aan informatie en
het overrompeft je ook met de
veelheid aan onderwerpen.
Ramdin Sardjoe
Hindorama en de kwaliteit
ervan hebben een eigen iden
titeit. De stopzetting van dit blad in de huidige vorm, zal
zeker een vacuüm betekenen. Er valt een belangrijk me-

dium weg dat de Hindostaanse cultuur, idee en levensbe
schouwing promoot. Toen ik het blad voor het eerst zag
met de prachtige opmaak en de glossy look, vroeg ik me al
af of dit blad een lang leven beschoren zou zijn. De verpak
king is natuurlijk belangrijk, maar de inhoud heb ik echt
bijzonder gewaardeerd. Het zou goed zijn indien Hindo
rama in een gewijzigde vorm de informatie zal blijven
geven aan de gemeenschap.
Ramdin Sardjoe, parlementsvoorzitter (Surinam&
Als abonnee vanaf het begin en als vriend van Hindorama’
hoor ik van de opheffing van het enige tijdschrift in
Nederland over de Hindostaanse cultuur en religie. Boven
dien is (was) het het enige tijdschrift dat ons kleurrijk ver
telt over het dagelijkse leven van ‘Hindostanen aan de
Noordzee’, over feesten, ambities en successen, over pro
blemen als zelfmoord en homoseksualiteit, en wijsheden
die ons richting wijzen, als bijvoorbeeld het ‘Redactioneel’.
Hindorama, een prachtig blad
waar een kleine groep idea
listen uit eigen kring veel crea
tiviteit, energie en geld in stak;
een prachtig product op de
leestafel van interculturele bla
den. Hindorama nu weg, na
‘Roof’ en ‘Bijeen’! Jammer! Ik
las het blad als aangestokene
door de Indiase (en Surinaam
Pieter van Dongen
se) cultuur én als rooms-katho
lieke priester en al bijna 35 jaar
werkzaam onder studenten uit velerlei culturen en religies.
Het blad heeft mij heel veel informatie en kennis over en
respect voor de Hindostaanse cultuur, en het hindoeïsme
in het bijzonder, geschonken. Juist in deze dagen zijn zulke
bladen broodnodig, om elkaar als veelkleurige Neder
landers beter te leren kennen, waarderen én ons aan elkaar
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te verrijken. Het is dan natuurlijk wel nodig dat redactie en
uitgever vanuit de achterban alle mogelijke ondersteuning
ontvangen. Heeft het daaraan misschien ontbroken?
Moeten we allen niet even aan zelfonderzoek doen? Aan
deze redactie en uitgever zeg ik: hartelijk dank. Verlies de
moed niet! Kom versterkt via andere wegen bij ons terug.
Dat kan zijn via het onlangs opgerichte man Adhin
Instituut, via uitgaven van Sampreshan, via publicaties in
andere bladen, lezingen, symposia én tenslotte via het
meer in dc openbaarheid treden/brengen van de hindo(e)
staanse gemeenschap in ons land.
Pieter van Dongen, RK-priester (Tilburg, Nedertand)
Een blad als Hindorama zullen velen heel erg missen. Elke
twee maanden keken wij hier in Dordrecht met verlangen
uit naar ons eigen “Elsevier: Hindorama”, keurige lay-out,
prachtige kleuren, zeer interessante en actuele thema’s,
tevens boeiende informatie. Van ganser harte hoop ik dat er
spoedig weer iets dergelijks in de plaats komt. Onze
gemeenschap heeft dat hard nodig!
Ram en KiertiAutar (Nederland)

Het blad op zich mag er zijn:
kleurrijk als de Hindostaanse
cultuur zelf; goed van stijl en
inhoud en wat ook zeer be
langrijk is: in goed NederlaHds
gesteld. Daar mag best een
compliment aan de eindredac
teur voor worden gegeven.
Gaat het blad aan haar eigen
Hari Rambaran
succes ten onder? Is het te
goed voor Hindostanen? Mijn
ervaring is dat het blad in de Nederlandse samenleving res
pect voor Hindostanen afdwingt. Maar sommige Hindo
stanen worden boos, andere zijn het er niet mee eens als er
gezegd wordt dat de Hindostanen eerder bereid zijn veel
geld neer te tellen voor doksa, daroe en dansje. Een abon
nement op een tijdschrift of een boek kopen over de cul
tuur waar Hindostanen zo prat op gaan? Neen, dat is te
duur! Tijdschriften en boeken moet men Hindostanen gra
tis thuis bezorgen, want dat zou de huidige Hindostaanse
dharm volgens de moderne Hindostanen inhouden. Ooit is
Carthago verwoest. Uit het as verrees later een machtig rijk.
Zal ook Hindorama dit lot beschoren zijn? Ik hoop het wel!
Hari Rambaran, indoloog i’Nederland)

Ik heb in het verleden mogen meedenken over vorm, karak
ter en inhoud van het blad en heb het tijdschrift zien uit
groeien tot een veelgelezen medium. Afwegingen die we
toen moesten maken, betroffen onder meer de zwaarte en
lengte van artikels, het aantal foto’s, aantal reclame-uitingen
en dergelijke. Taboeonderwerpen werden niet geschuwd.
Zelfs over de eigen landsgrenzen werd het blad heel veel
gelezen. Het Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Vol
kenkunde in Leiden heeft het blad in buis en ontsloten en
de belangwekkende en dat zijn er vele artikelen in haar
-
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artikelenbestand opgenomen. Ook op het Indologisch
Instituut van de Rijksuniversiteit Leiden is Hindorama een
veelgelezen blad. Enkele voorbeelden om aan te geven dat
dit medium bewezen heeft een kwaliteitsblad te zijn en
gedurende vele jaren het enige in haar soort. Dat het nu in
een andere vorm doorgaat was te verwachten. Gebruik van
de moderne technologie en vertalingen in het Engels zullen
zeker kunnen bijdragen aan het versterken van de verbon
denheid van Hindostanen en geïnteresseerden wereldwijd.
Roy Ra,ndharie, oud- tnedewerker Hindorama (NederlancO

Ik behoor niet tot de vaste
lezers van Hindorama. Dit
omdat er vaak ‘over Hindosta
nen’ werd gesproken en ge
dacht, en niet ‘met Hindo
stanen’. Op den duur raak je
uitgepraat of je stem raakt ver
stomd. De fenomenologische
benadering van een doelgroep
Pt. Attry Ramdhani
hou je niet lang vol. Daar ben
ik dus kritisch in. Het blad heeft
wel indruk op mij gemaakt. Qua variatie aan artikelen, lay
out en zeker de spirituele interesse van de laatste edities. Ik
heb zelf een keer in het blad gestaan vanwege mijn functi
oneren als internet-pandit. Helaas heeft die brede interesse
wel een breed publiek kunnen bereiken maar niet kunnen
aanspreken.
Attiy Ramdhani, pandit Nederland)
Het is heel erg onprettig te vernemen dat Hindorama niet
meer in de huidige vorm zal verschijnen. Hindorarna leest
altijd prettig. De inhoud is gevarieerd en de informatie die
wordt verschaft, wordt van
zoveel verschillende aspecten
benaderd dat de lezer breed
wordt georiënteerd. De aan
kleding stimuleert altijd het
magazine te pakken, als je het
ziet liggen. De onderwerpen
zijn niet beperkt tot Suriname
en Nederland, maar ook India.
En wat ik echt heel prachtig
JuLes Ajodhia
vind, zijn de foto’s van men
sen. Soms heb je iemand uit het
vizier verloren en zie je zijn foto plotseling in Hindorama. Je
wordt daardoor niet alleen aan die persoon herinnerd,
maar ook tijden die je met hem in een bepaalde periode in
je leven hebt ervaren.
Jules Ajodh ie, vice-president Sti riname)
Hindorama is een mooi color tijdschrift, dat ik erg vaak
lees. Ik geniet vooral van de Bollywoodartikelen en de
metamorfose dingetjes. Ik koop Hindorama niet zelf, maar
ik krijg het opgestuurd door familie in Nederland. Ik zal het
echt missen.
Kajol, tiener (Suri,zame)
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Met de laatste uitgave van Hindorama, sluit ook ik als vaste
medewerker een periode af. Een periode van schrijven en
fotograferen voor een bepaalde doelgroep. Maar in het bij
zonder een periode van proberen om Suriname uit te dragen
zoals het werkelijk is. Een tropisch paradijsje waar mensen
kiezen om in te wonen en elke dag opnieuw surviven. Een
land waar etnische groepen lief en leed delen, elkaar broer
en zuster noemen en heimelijk de grensljn trekken.
Hindorama heeft zichzelf door de jaren heen bewezen als
een podium voor persoonlijke verhalen van bijzondere per
sonen, toelichting van activiteiten en organisaties, achter
gronden en betekenissen van rituelen. Met gemengde
gevoelens zeg ik ingenomen te zijn dat Communicatiebureau Sampreshan een punt achter Hindorama zet. Het
moment is zover om samen met het lezerspubliek de oog
Heppen te verbreden en het niveau van de informatie
stroom hoger de ladder op te trekken.
Ramt Abhelakh, journalist Surinam&

r

Onze Hindostanen zijn nog niet
zover dat ze elk (half) jaar een
acceptgiro invullen om een tijd
schrift op niveau te lezen. L.ezen
om te weten, de nieuwsgierig
heid tarten, ervoor zorgen dat je
alles wilt weten over de wereld
en hoe je omgeving in elkaar zit.
Ze zijn er nog niet aan toe om
Perdiep Ramesar
de wereld om zich heen te
begrijpen. Misschien is het de
angst om geconfronteerd te worden met de problemen
binnen de gemeenschap. Misschien is het de onwil om het
debat aan te gaan of om te leren van wat iemand schrijft. Ze
onderschatten de media, weten nog niet wat de kracht is van
een sterk medium met een groot bereik. Ik maak dat dage
lijks mee bij de Haagsche Courant, waar ik nu redacteur en
verslaggever ben. Naarmate het intellect van de gemeen
schap groeit, groeit de behoefte om kennis te vergaren.
Helaas maakt Hindorama dat niet meer mee bij de
Surinaamse Hindostanen aan de Noordzee. Een magazine
als Hindorama houdt de gemeenschap kritisch in de gaten
en houdt de sleutelfiguren en hun onderdanen scherp. Daar
heb ik in het eerste jaar zelf ook aan mogen bijdragen als
journalist. En dat moeten we nu missen. Waar Hindorama
vijf jaar lang de gemeenschap voedde met kennis, kunde en
intellect valt nu een gat. Een gat dat helaas vooralsnog onvol
doende valt te dichten.
Perdiep Ramesar (26), journalist (Nederland)
Het opmaken van Hindorama heeft mij in staat gesteld veel
te leren van cultuur en gebruiken, waar ik anders niet bij had
stilgestaan. Maar bovenal heeft het mij veel geleerd over
doorzettingsvermogen en een rotsvast geloof in een con
cept. Het enthousiasme en al het werk, met name door de
hoofdredacteur en de uitgever, zijn bewonderenswaardig.
Spijtig dat het na zoveel goede en informatieve nummers
ophoudt te verschijnen. Er is geen blad op de Nederlandse
markt die dit gat opvult. Ik zal in ieder geval het werken aan

de Hindorama missen. De opmaak van het blad was voor
mij altijd een periode van hard doorwerken maar ook veel
lachen en discussie. Discussie over de mooiste foto’s, de
beste lay-out en het aantal pagina’s dat ik mag gebruiken
voor een artikel. Een gezonde strijd tussen vormgeving en
informatiegehalte.
Peter Brok, vormgever

Hindorama is bekend onder velen van ons en is zeker een
goed initiatief vanuit de Hindostaanse gemeenschap. In
een oogopslag zie je dat er veel zorg en tijd wordt besteed
aan de lay-out. Goede compositie, kwaliteitspapier en
mooie kleuren. Inhoudelijk is er altijd wel minimaal een
artikel dat mijn interesse wekt. Dat is voor mij niet genoeg
om van een lezer een vaste lezer te maken. Er zijn veel arti
kelen die mij absoluut niet aanspreken en die soms ook op
een hele saaie en droge manier geschreven zijn. Alsof deze
artikelen zijn geplaatst om de pagina’s te vullen.
Daarnaast had de terugkerende metamorfoserubriek iets
pittiger kunnen zijn met meer ruimte voor originaliteit.
Anureeta Moese (22, studente fiscaal recht /
marketing managemet t t (Nederland)

Toen ik ruim drie jaar geleden werd gevraagd een stuk
voor Hindorama te schrijven, voelde ik me bijzonder ver
eerd. Het was een uitdaging
die ik met beide handen aangreep. Met veel plezier heb ik
de afgelopen jaren met een
professioneel team kunnen
werken. Met opwinding keek
ik steeds uit naar de nieuwste
editie van het blad. En als je
het eenmaal in handen kreeg,
dan wachtte je niet tot je er
Sabitrie Gangapersad
thuis mee zat. Nee, meteen in
de auto al verslond je de pagi
na’s, tekst en foto’s. Aan dat gevoel van opwinding en posi
tieve onrust zal ik met heimwee denken. Weliswaar in
gewijzigde vorm, maar ik ben er voor te vinden om door te
gaan met de Hindorama-missie. Hindorama voegt een bij
zondere waarde toe aan de Hindostaanse media interna
tionaal. Dit moeten we behouden en koesteren.
Sabitrie Gangapersad, journalist (Suriname)
—----——-

De eerste keer toen ik het zag, kon ik niet geloven dat het
een blad van Hindostanen was. Het leek op een interna
tionaal blad en zelfs beter. Ik heb niet alle nummers gele
zen, maar gewoon die welke ik hier en daar op de kop kon
tikken, lenen of kopen. Ik vind het echt een goed magazi
ne. De artikelen zijn niet langdradig, maar kort en luchtig
geschreven. Je snapt waar het om gaat, zonder dat er aller
lei ingewikkelde en saaie dingen aan worden gekoppeld.
De illustraties zijn ook altijd met zorg gekozen en je weet
gewoon dat er veel tijd en aandacht in heeft gezeten. Echt
jammer dat het niet meer zal verschijnen.
Nazrin, un iversiteitsst,iden t (Suriname)
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(opgedragen aan Kanta Adhin)

p

Calcatta ke Tagore se
Noordzee ke Sarnaami talak
rang birangi chhaapaa men
chhaap chhaap bataile
bhail pahunaa pannaa pannaa pe
hindoestani ke bot bichaar

van de Tagore van Calcutta
tot de Sarnaami’s aan de Noordzee
in veelzijdige kleuren
heb je het gedrukt en verteld
op elke bladzij een gast
het wel een wee van de hindostaan

sanesaa nawaa rivaaj ke
nateeja dharm karm ke
pharpharaawatsab ke baat-chit
Shri Ram kejaat ke saphaa, mailaa
Hindorama ke godi men

de boodschap van nieuwe normen
ontwikkelingen van de religie en de gevolgen
wapperje een ieders zegje
schoonheid en leljkheid van God Ram’s volk
in de schoot van Hindorama

kathaa, kavitaa, tanaa, orahnaa,
jhoole dhire dhire
ek ek akchhar ke kandhaa pe
baanhat narm jhalwaa men
balci... bina nange

verhalen, gedichten, kritiek, klachten,
schommelen zachijes
op de schom met gebonden
aan de schouders van elk een letter
maar...zonder naakt

apan apan abir men
dubaay ke apan katam
nawaa puraanaa akchhar
dimaagh ke sirhi se
jatan se utaar ke
phailaayke ujfar pannaa pe
Ïehkaatee sab ke or

elk in z’n eigen abir*
dopen oude en nieuwe letters
hun pen
voorzichtig gedaald
van de trappen van het brein
verspreid over witte pagina’s
reikje liet aan een ieder

ohi sab ke najar men
dhyaan djekai; apan man
tani door aur dauraawe hai

bedoeld alleen voor hen
wiens aandacht en geest
net iets verder wilt kijken

Raj Mohan
6 november 2004

abir: gekleurd water die hindoes op elkaar
spuiten bij het IIoltfrc’st
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Tijdschrift met historische betekenis voor Hindostanen

Hindorama Legde
tijdgeest vast
Dr. Chan E.S. Choenni
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In 2000 zag het tweemaandelijkse tijdschrift Hindorama het l.evenshcht. Na vijf jaargangen houdt het per eind 2004 op te bestaan. Hindorama heeft de afgelopen vijf jaar
de tijdgeest en het tijdsbeeld onder Hindostanen in Nederland, en in sommige opzich
ten van Hindostanen in Suriname, vastgelegd. Zoals het voorlichtingsblad Aisa Sama
char van de Stichting voor Surinamers de jaren ‘70 en ‘80 heeft gedocumenteerd

-

geldt ook in bepaal.de opzichten voor La/la Rookh en het nog bestaande OHM Vani

dit
-

heeft Hindorama een

deel van de geschiedenis van Hindostanen aan het begin van deze eeuw vastgelegd. Enerzijds heeft het de
ontwikkelingen gevolgd, maar anderzijds ook enige invloed op bepaalde ontwikkelingen gehad. De attike
len over sociale onderwerpen, alsook de mode- en khubsurat rubrieken en de Bollywoodthema’s, hadden
een ondertoon van hoe het zou moeten zijn, normerend dus. Daarnaast mag de aantrekkingskracht van de
mooie glossy uitstraling niet onvermeld blijven. Er waren meer vrouwelijke dan mannelijke abonnees, maar
in de praktijk had het magazine relevantie voor het hel.e gezin. De toewijding van de medewerkers die
Hindorama van dienst zijn geweest, was groot.

Venster op een bijzondere doelgroep
Hindorama, met als subtitel Hindostanen aan de Noordzee,
gaf een brede kijk op het wel en wee van de groep van
160.000 Hindostaanse Surinamers in Nederland. Hun
hedendaagse leeftvereld en oriëntatie op de Nederlandse
samenleving, alsook op Suriname en India, werd vanuit
verschillende invalshoeken belicht: sociaal-maatschappe
lijk, religieus, cultureel, historisch, lifestyle enzovoort.
Overigens bestond Hindorama al in 1993. Toen werd in ver
band met 120 jaar Hindostaanse immigratie in Suriname en
20 jaar immigratie in Nederland een gelegenheidsnummer
uitgegeven, waarin de veranderde levenswijze van de
Hindostaanse bevolking in de loop der tijd aan de orde
kwam. Hetzelfde in meer actuele vorm gebeurde in 1998
ter gelegenheid van 125 jaar immigratie in Suriname en 25
jaar in Nederland. Uit de vele reacties door de tijd heen
blijkt dat Hindorama aan een grote behoefte binnen de
Hindostaanse gemeenschap voldeed. Ook door andere
belangstellenden werd het als een waardevolle informatie
bron ervaren. De mooie vormgeving van Hindorama ver
vulde veel Hindostanen met trots: “Wij hebben ook een vol
waardig tijdschrift, waar we mee voor de dag kunnen
komen”, was een veelgehoorde uitspraak in dit verband. De
aangeboden informatie werd door velen gebruikt bij lezin
gen en andere gelegenheden. Waarom het besluit om er-

-

mee te stoppen? Uitgever Radjin Thakoerdin van Commu
nicatiebureau Sampreshan en hoofdredacteur Kanta Adhin
zijn daar duidelijk over.
“Voorop moet worden gesteld dat Hindorama, in tegenstel
ling tot de meeste andere bladen van minderheidsgroepen,
nooit is gesubsidieerd,” zegt Thakoerdin. “Ik heb altijd al
willen aantonen dat ook Hindostanen mooie producten
kunnen maken. Met mijn achtergrond, PR en publishing,
lag een tijdschrift voor de hand. En Kanta was er voor de
inhoudelijke kant. Wij zijn nooit uitgegaan van een groot
commercieel succes. We weten dat onze doelgroep relatief
Hein is. Maar we dachten wel dat een blad dat er mooi uit
ziet en een hoog informatiegehalte heeft, het aantal abon
nees zou doen groeien waardoor het tenminste kostendek
kend zou zijn. En daarbij rekende ik niet eens mijn eigen en
Kanta’s inzet. Wij hebben altijd puur op vrijwillige basis
gewerkt. Hindorama is een mooi blad geworden. Wij heb
ben een redelijk aantal lezers bereikt. Ook en daar ben ik
best trots op hebben wij abonnees gehad die voordien
nauwelijks lazen, hooguit Bollywoodbiaadjes. Uiteindelijk
hadden we toch te weinig betalende lezers, waardoor je het
financieel niet kan redden. Toch hebben wij het vijfjaar uit
gehouden, wat je niet kunt zeggen van de meeste ook nog
gesubsidieerde minderhedenbiaden.”
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Met Hindorama hebben we de ‘onzichtbare Hindostaan”
een gezicht gegeven.

Andere prioriteiten
“We hadden hier al vrij snel zo’n 2000 abonnees,” vervolgt
Thakoerdin, “en daarnaast liep de losse verkoop redelijk,
ook in Suriname. Er zijn echter veel mensen die het blad wel
willen, maar er geen geld voor over hebben. Een blad wordt
vaak door 3 tot 4 gezinnen gelezen, terwijl er maar een is
geabonneerd. Hoe vaak ben ik niet door mensen gebeld met
allerlei suggesties. Als ik vroeg hoe zij het blad kregen, zei
den ze: ‘Ik leen het van mijn zus.’ Als de helft van het aantal
meelezers een eigen abonnement had genomen, had je een
kostendekkende situatie. Nederlanders zeiden vaak dat 22
euro voor een jaarabonnement op zo’n blad peanuts was.
Collega-uitgevers meenden dat Hindostanen vaak hun
eigen producten niet waarderen. Wij hebben echter bewust
gekozen voor een niet al te hoge drempel. En toch had je van
die klagers. Ik heb zelfs een vrouw meegemaakt die
Hindorama te duur vond, terwijl ze grif betaalde voor diver
se Bollywoodshows, van Hrithik Roshan, Shah Rukh Khan
en anderen. Die kaarten kosten tussen 50 en 100 euro. Het
gaat dus lang niet altijd om geld, maar om prioriteiten.
Daarnaast stagneerde de groei van abonnees door gestegen
kosten voor levensonderhoud en toenemend internetge
bruik. Het afgelopen jaar heeft door de economische reces
sie een aantal abonnees, vaak oudere mensen, afgehaakt.
Sommigen belden om te zeggen hoe erg ze het vonden,
maar hun financiële situatie liet geen enkele luxe toe. Ook
zijn er veel achterstallige betalingen, al met al geen gunstige
condities om het blad te continueren. Je kunt niet eigen geld
erin blijven pompen, dat is bedrijfsmatig niet gezond. Het
grappige is dat ik wel eens mensen, die mij niet kennen,
hoorde zeggen dat de uitgever van Hindorama multimijo
nair is. Sommigen dachten zelfs dat Sampreshan van een of
andere rijke Amerikaan was.”
Doelstellingen gehaald
Dat Hindorama hoog op de kwaliteitsladder scoorde, bleek
uit de beoordeling van recensenten en reacties van lezers uit
verschillende gemeenschappen. Het mediaboek van Kluwer
stelde in 2002: “Hindorama is een kwalitatief hoogwaardig
Nederlands magazine dat speciaal ontwikkeld is voor
Hindostaanse Nederlanders die een integraal onderdeel uit
maken van de Nederlandse samenleving.” Hindorama
wordt als pronkstuk op bureaus van kantoren als leesmate
riaal neergelegd. In Suriname wordt het blad bijna verslon
den door lezers, die het vaak als kostbaar kleinood goed
wegstoppen. Tijdens een congres in Trinidad reageerden
academici verrast toen zij Hindorama zagen. Zo’n mooi tijd
schrift hadden de Hindostanen van het Caribisch gebied
nog niet kunnen realiseren. Niet alleen de glossy kant, maar
ook de stijl en het niveau van de artikelen en de pen van
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hoofd- en eindredacteur Kanta Adhin droegen bij aan de
hoge kwaliteit van Hindorama. De redactiewerkzaamhe
den deed ze naast haar fulltime baan bij het ministerie van
Buitenlandse Zaken.
Adhin: “Ik heb de afgelopen jaren tussen twee nummers
van Hindorama in elke keer twee weken gehad, waarin ik
er niet aldoor mee bezig was. Daarna was het weer raak:
onderwerpen inventariseren, uitzetten van artikelen,
screenen van ingezonden stukken, redigeerwerk enzo
voort. Dat deed ik enkele avonden door de week, maar
vooral in het weekend. Overigens altijd met veel plezier en
toewijding. Ik heb geen opleiding als redacteur en had ook
geen specifieke ervaring op dit terrein. Het was een hobby.
Het is misschien jammer om ermee op te houden, maar
als ik terugkijk, kan ik alleen maar tevreden zijn. Afgaand
op de vele reacties hebben we onze doelen gehaald: een
aantrekkelijk blad met toegankelijke, leesbare artikelen,
waarvan een aantal ook tot nadenken zetten. De schrij
vers/journalisten en fotografen kwamen voor het grootste
deel uit onze eigen (jongere) doelgroep. Onder de abon
nees bevonden zich hindoes (55%), moslims (20%) en
autochtonen (25%). Het concept is aangeslagen. We had
den bevust niet gekozen voor een blad met de formule
‘alle allochtonen op een grote hoop’, maar voor een speci
fieke groep, Surinaamse Hindostanen. Aangezien deze
niet als probleemgroep wordt ervaren, is men van over
heidswege niet scheutig met subsidies. Maar dat is niet zo
erg. Het geeft je de onafhankelijkheid die je als hoofdre
dacteur graag wil, waardoor je geen verwaterd product
hoeft aan te bieden. Met Hindorama hebben we de
“onzichtbare Hindostaan” een gezicht gegeven. Wat veel
mensen ook opviel, was dat op de cover vaak ‘gewone’
mensen kwamen en niet alleen bekende gezichten van
bobo’s en beauty’s. De waardering voor het blad werd
geuit in termen als ‘Hindorama is de jhandi (vlag) van de
Hindostaanse gemeenschap’.”
Veel en hoge verwachtingen
Niet dat er geen kritiek was, maar dat bleef beperkt.
Thakoerdin: “Ik maakte mij daar wel eens zorgen om. Als
je geen kritiek krijgt, hoe kun je dan worden aangezet om
beter te presteren? Wij nodigden daarom actief mensen uit
om vooral ook kritisch te zijn. Met feedback van de lezers
is er variatie opgetreden in artikelen en rubrieken. Dit
alles uiteraard binnen de beperkte financiële middelen.
We hebben het geluk gehad over een team te beschikken
dat het blad een warm hart toedroeg en bereid was vrij
willig of tegen minimale kosten te werken. Maar op een
gegeven moment is de rek eruit. Er werden veel en hoge
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verwachtingen gekoesterd. Men zag het blad als het
geschikte medium om voorlichting te geven over allerhan
de problemen: echtscheiding, zelfdoding, huiselijk geweld,
veelvoorkomende ziektebeelden enzovoort. Natuurlijk doe
je wel iets met de actualiteitswaarde van een onderwerp,
maar niet als een maatschappelijke voorlichtingsdienst.
Daarvoor zijn er genoeg gesubsidieerde instanties. Hindo
rama is geen welzijnsblad. Soms was het zelfs zo dat men
voor een bepaald project subsidie ontving, maar de be
kendheid via Hindorama gratis wilde doen. Er is een grens.”
“Verder waren er ook mensen die elk nummer weer mooier
vonden dan het vorige. Ze belden vol ongeduld om te vra
gen wanneer het volgende nummer uitkwam. Vooral jonge
vrouwen waren fervente lezers. Dit alles maakte de druk
wel erg groot. Daarnaast kreeg ik telefoontjes van scholie
ren, studenten, docenten, journalisten, beleidsmedewer
kers met vragen over Hindostanen. Een overbelasting, waar
ik niet voor wordt betaald. Om Hindorama uit te brengen
heb ik mijn reguliere bedrijf en klanten zelfs een beetje ver
waarloosd. Spijt heb ik zeker niet. Wij hebben een mooie
prestatie neergezet. Op enkele personen na, die vaak ook
jaloers waren of omdat ze er totaal onverschillig tegenover
stonden, weet ik dat de meeste Hindostanen heel trots
waren en zijn op Hindorama. Toen ze hoorden dat we
ermee zouden stoppen, boden sommigen aan om solidari
teitsacties en fundraising party’s te organiseren. Dit zijn
echter eenmalige injecties waarmee je een blad niet struc
tureel kunt draaien.”
Adhin: “Met het team hebben we wel eens gediscussieerd
over de vraag of je met een gewijzigde formule meer abon
nees zou kunnen binnenhalen. Een roddelrubriek; een blik
in huizen van welgestelde Hindostanen, van die RTL
achtige formules die het niet zo nauw nemen met de priva
cy en waardigheid van mensen. Of verslagen van glamour
party’s van rijken, waarvoor je dan geld krijgt. Maar we heb
ben bewust gekozen voor een integer, onafhankelijk imago.
Daar past ook geen grote financiële afhankelijkheid van
een bepaalde sponsor bij. Ik kijk natuurlijk een beetje met
weemoed terug, maar ik voel wel dat een druk is weggeval
len. Wij hebben onze tijd gehad. Een einde betekent ook
een nieuw begin. Een jongere generatie zal de jhandi hoog
houden.”
Leemte
Met het verdwijnen van Hindorama ontstaat een leemte in
de schriftelijke media. Ook omdat de Weekkrant Suriname
/Muttined is opgehouden en binnenkort C’ontrast wordt
opgeheven. De Hindostaanse gemeenschap verliest een
bijzonder blad. Het vergt kwaliteit om kwaliteit te herken
nen, te erkennen en te waarderen. In dit opzicht is het zon-
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Een mmiie jongen op dci.’icr, binnenin een serhaal
nier traditionele genade,i ,an hindoes. liet blad !l,n
gaat oseral nier. Politiek. maatschappij,
dorama
•
iictens hap, gesprekken met mensen. teestdagen en
religie, Iuchtigc artikelen nier mode, enzO,oorts”,
somt hoofdredactrice kanta Adhin op. Ah het maar
iets met lundnesflnen uit Suriname te maken heeft.
thndorama (ondertitel: tlindoestanen aan de Noord
7cr) serscheen al een paar keer als themablad, maar
moet sinds het begin San dit jaar elke twee maanden
uitkomen. De bedoeling is een brug te slaan tussen
de hindoestaanse gemeenschap en de Nederlandse
s.inwnlesing”. in haar inleiding heeft hoofdredactri
cc Adhin het 1,5cr ..irolijk samen bouwen aan de
niulticulturele samenlesing” en ,,elkaars cultuur ina
denwn’.
liet eerste nummer is nogal gevarieerd: een gesprek
met een oma, moeder en dochter oser generalieser
schillen (Moeder: Het liefst wil ik dat ze met een lijn
doestaan thuiskomi.”l. ci n saaie biogratte san de Su
rinaarnse ambassadeur in Nederland. een encclope
die-achtig oserricht san hindue)stincbe s,,ormannen.
,,eW”;:

nosrdetot.
.iocaantal. gezien het feit d3
narketing en reclame doen.’ Enen,
ek uit een onderzoek onder vierhondet
longereli dat ho procent interesse heeft in
een abonnement.
-

Internet
Desondanks geeft uitgever Radjin 1 Itakoerdin
van het blad t1tndorart multiculturele bla
den, zelts voor een spenlieke doelgroep.
weittig kans. ‘Het probleem is nier dat er
geen markt in, De doelgroepen willen dc bla
den wel hebben en lezen, maar ze willen er
niet voor betalen. Dat ligt aan de allochtonen
zeil: ze zijn erg visueel ingesteld en kijken
liever to, Jongeren gebruiken vaak itteritet:
Voor zijn llmdorama, een glossy Voor
Ilindostanen aan de Noordzee’ valt dit jaar
de deti,titieve beslissing. Het blad heeft
on abonnees en moet het hebben van
,relwillende donateurs. Zonder subsidie wist
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der meer een grote verdienste van Radjin Thakoerdin en
Kanta Adhin die geheel op eigen financieel risico vijf jaar
lang Hindorama hebben uitgegeven. Hun onbaatzuchtig
heid verdient een groot compliment en respect van de
Hindostaanse gemeenschap. Waardering is er uiteraard ook
voor alle anderen die op hun wijze aan het blad hebben bij
gedragen. Hindorama was een tijdschrift van en voor
Hindostanen. Het is dan ook een beetje een blamage voor
dat deel van de Hindostaanse gemeenschap die het finan
cieel niet mogelijk heeft gemaakt Hindorama voor te zet
ten. Zij hebben als meelezers gratis de vruchten geplukt,
terwijl zij wel de financiële draagkracht hadden om
Hindorama te ondersteunen. De trouwe abonnees hebben
overigens wel hun bijdrage geleverd en zullen helaas een
goed blad moeten missen als gevolg van het meeliftgedrag
(van de freeriders). Hopelijk staat een nieuwe generatie op
die in de sporen van Hindorama kan treden. In dit verband
zijn er al nieuwe initiatieven te signaleren. Hindorama adieu!
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Fezila Amir-William over mode, gezond heid en uitstraling

21(ak- met ee

V

oel je je aangesproken door srnokey eyes
met een naturel lip gloss op de lippen? Of
ga je liever voor minimaal opgemaakte
ogen en rode lippen? Je voorkeur zegt veel over je
persoonlijkheid. Laten we eens kijken naar een
paar make-up-stijlen en wat die zeggen over de
persoon.

Klassiek
Voorbeeld: C’atlietine Zeta Jones
Dit is een vrouw die zich op haar gemak voelt
met mooi opgemaakte ogen, gestijide wenkbrau
wen en eyeliner. Als ze oogschaduw opdoet, is dit
bedoeld om de vorm of kleur van de ogen beter
te laten uitkomen. Ze zal zelden gaan voor veel
glitters en kleuren. Haar favoriete make-up is lip
penstift, meestal zal deze een roodtint zijn.
Gtossy lippen zijn niet voor haar weggelegd.
Make-up is meer een onderdeel van haar imago
en ze zal overdag en ‘s avonds dezelfde make-up
kunnen dragen, zakelijk en chic.

1
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Romantisch
Voorbeeld: Preity Zinta
Denk hierbij aan pasteLkleuren. Favoriete kleu
ren zijn roze en perzik. Een beetje glinster mag
en ook glans is ok. Deze persoonlijkheid geniet
van make-up op haar gezicht, maar nooit teveel.
De make-up kan er sexy uitzien, maar is toch
jeugdig en meisjesachtig. De make-up zal nooit
schreeuwerig zijn en harde lijnen zul je niet
tegenkomen.
Drama
Voorbeeld: Rek/za
Voor deze persoonlijkheid gaat de regel om zich

HINDORAMA

slechts op de ogen of de lippen te concentreren,
niet op. Waarom één onderdeel negeren, terwijl
je ze alLebei kunt opmaken? Zij houdt van zware
oogmake-up en lippen die goed uitkomen. Uit
huis gaan zonder mascara is voor deze persoon
lijkheid gelijkwaardig aan uit buis gaan zonder
kleding! Zij houdt van make-up en geniet ervan
met kleuren te experimenteren. Dit type heeft
waarschijnlijk genoeg make-up in huis om een
kleine winkel te openen. Voor haar is het belang
rijk dat haar make-up er aan het eind van de dag
nog net zo verzorgd uitziet als aan het begin van
de ochtend. Voor dit type zijn er weinig grenzen.
Helemaal mezelf
Voorbeeld: Winona Ryderi Manisha Koirala
Voor dit type is er soms wel en soms geen make
up. Het kan ook van alles zijn, van een likje lip
gtoss tot fluorescerende roze oogschaduw. Dit
type heeft een vrij hoekig gezicht en een
elfachtige soms zelfs wat alternatieve uitstraling.
Ook de meest excentrieke trend zal haar goed
staan. Ze zal zelden de moeite nemen om een
volledige make-up aan te brengen. Ze besteedt
alleen aandacht aan datgene waar ze zin in heeft.
Dit type draagt geen make-up voor anderen,
maar puur voor zichzelf. Mocht iemand de
make-up niet leuk vinden, dan ligt ze er geen
seconde wakker van.
Je bent jong en je wilt wat
Voorbeeld: Kareena Kapoor
Dit type houdt van make-up. Enige voorwaarde
is dat het jeugdig en “girlie” moet zijn. Spranke
lend, glanzend, glitters en gloss, wat er ook in de
aanbieding is, als het maar niet mat is. Extra’s

alleen voor de avond? Niet voor dit type!
Alles kan en mag, ook overdag. Hoge hak
ken onder jeans, glitters, steentjes, het
maakt niet uit. En om eerlijk te zijn, houden
we van dit lekkere maffe typetje, ze brengt
leven in de brouwerij en kan elk feestje
gezelliger maken. Ze houdt van het leven,
van make-up en een beetje plezier. Het gaat
om kleur en aankleding en als je daar geen
plezier aan kunt beleven, waarom moeite
doen?

Sexy
Voorbeeld: MaÏÏilca Sheratvat (Mttrder)
Verrast? Make-up is haar wapen. En als het
wapen niet dodelijk is, heeft het geen nut.
Dit type houdt van zwarte eyeliner, zwarte
mascara, kleur op de lippen en genoeg lip
gloss om de vloer van een huiskamer mee in
de was te zetten. Ze vindt het ook niet erg
als je ziet dat ze foundation op heeft.
Subtiliteit en illusies creëren zijn voor haar
niet weggelegd. Soms kan dit type er over
dag ook heel anders uitzien, al is het alleen
maar om de spanning op te voeren. Maar
gewoonlijk maakt het niet uit of het dag of
avond is.
Naturel
Voorbeeld: Meg Ryan
Make-up? Sorry, kunt u dat woord herha
len? Wat is dat? Als je geluk hebt, zie je wat
tijdens een groot evenement of een avond
uit. En dan hooguit een getinte dagcrème,
•vat mascara en wat gloss (of lippenbal
sem). Soms, omdat ze het echt niet nodig
heeft, maar meestal, omdat ze er gewoon
niet om geeft.
Glamour diva
Voorbeeld: Yana Gupta
Denk hierbij maar aan filmsterren en
limousines. Dit type ziet eruit als een film
ster uit de jaren ‘40/50. Perfect ogende
huid, zwarte eyeliner, valse wimpers en
pruimkleurige lippen. Alles is uiterst zorg
vuldig aangebracht en ziet er ook de hele
dag ‘picture perfect’ uit. Deze glamour
queen zal nooit het huis verlaten zonder
make-up op, maar het kan nog verder gaan.
Ze zal misschien niet eens de deur opendoen zonder make-up op. Make-up wekt de
illusie van perfectie op, al is het maar voor
het kopje koffie drinken met haar vriendin.
De look blijft hetzelfde, of het nou een
avondjurk of zakelijke kleding is.
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Historische foto’s van Hindostanen
De geschiedenis van Hindostanen is in fotografisch op
zicht nog nauwelijks vastgelegd. Het Dr. man Adhin
Instituut (JAI) zal in deze leemte pogen te voorzien door
het uitbrengen van fotoboeken met korte teksten die
een historisch beeld geven van de ontwikkeling van de
Hindostaanse gemeenschap in Suriname en in Nederland.
In dit verband is JAI geïnteresseerd in historische foto’s
van Hindostanen, dat wil zeggen foto’s die bepaalde typi
sche situaties weergeven en kenmerkend zijn voor bepaal
de perioden. Voor wat betreft Suriname gaat het om foto’s
over de volgende periodes en thema’s:
• 1873-1948 (vestiging en inburgeringsfase): contractbei
ders liefst in authentieke kledij; vrouwen met (oude) ju
welen; huwelijken en andere hoogtijdagen en eventueel
ook verjaardagen; (inrichting van) huizen met Hindo
stanen op de voorgrond of achtergrond; werksituaties
(landbou handel,verkoop op de markt); optredens (to
neel, optocht, sport etc) en (religieuze) feestdagen en in
het algemeen foto’s die de armoede /het zware bestaan
weergeven.
• 1948-1970 (emancipatiefase): personen op het platteland
en in Paramaribo; uitoefening van verschillende beroe
pen/functies; (verenigings)activiteiten; politieke bijeen
komsten; onderwijs; religieuze activiteiten (hindoes en
moslims), woningen (bouwstijlen), (culturele) feesten.
• 1970-2000 (moderniseringsfase): personen/situaties die
verandering/modernisering en welvaart weergeven, (ver
enigings) activiteiten, feesten, feesten, haardrachten e.d.
Voor wat betreft Nederland:
• Voor 1960: overkomst naar Nederland en verblijfin Nederland.
• 1960-1970: overkomst naar Nederland, verblijf in Neder
land, verenigings- en andere activiteiten.
• 1970-1980: massale emigratie naar Nederland, huis-

-

vestingsituatie, opvangcentra, interieur van woningen,
feesten, hulpverlening, welzijnswerk.
1980-2000: beeld van welvaart (woningen, feesten, miss
verkiezingen, modetrends, juwelen, piercings / tatoeages),
ouderen, jongeren, middelbare mannen en vrouwen.
Welkom zijn ook foto’s die niet direct onder genoemde cate
gorieën vallen, maar die volgens u wel een bijzondere (his
torische of culturele) waarde hebben. Indiende foto’s aan
JAI ter beschikking worden gesteld, worden ze ingescand
en krijgt u het origineel terug. Uit de verzamelde foto’s zal
een selectie worden gemaakt. De opzet van de publicaties
is zodanig dat er in de fotobijschriften geen persoonsna
men zullen worden genoemd. Degenen van wie foto’s wor
den geselecteerd voor publicatie ontvangen uiteraard
bericht en korting op het fotoboek.

Drukwerken over Hindostanen door de tijd heen
Het Dr. man Adhin Instituut (JAI) legt een verzameling aan
van (schriftelijke) publicaties over Hindostanen. Daartoe
wil JAI graag beschikken over tijdschriften (bijvoorbeeld
Lalla Rookh, Aisa Samachar), brochures en andere schrifte
lijke bronnen. Materialen kunnen worden geschonken dan
wel tijdelijk afgestaan totdat digitalisering heeft plaatsge
vonden.
Het bestuur van JAI dankt u bij voorbaat voor uu’ mede
werking om op deze wijze geschiedenis en cultuur van
Hindostanen vast te leggen en bekend te stellen.

Voor uw bijdrage kunt u bellen naar 07036546 88,
e-mailen naar info@adhin-instituut.org of posten
naar JAI, Postbus 61035,2506 AA Den Haag
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HinduLife magazine voor de
Hindustaan van nu
Dit jaar verschenen reeds twee nummers van HinduLife. Een glossy magazine,
waarmee eindredacteur Soeniel Sewnarain de Hindostaanse gemeenschap duidelij
ker op de kaart wil zetten. ‘Hindustanen zijn eigenlijk net als Chinezen een
onzichtbare groep in de Nederlandse maatschappij. We vallen alleen op als een
bekende Bollywoodster ons tand aandoet en door een uitzinnig gillende menigte
wordt opgewacht’ lacht hij. In het laatste nummer van Hindutife staat de popu
laire Indiase acteur, Shah Rukh Khan, overigens wel op de cover.

M

et een flinke dosis idealisme zette socioloog en
bestuurskundige Soeniel Sewnarain (29) twee
jaar geleden samen met een groep geljkgestem
den een internetmagazine op, www.HinduLife.nl, bestemd
voor Hindostanen in Nederland en andere belangstellen
den. In juli van dit jaar besloot hij het veelgelezen internet
magazine ook in een papieren (hard copy) versie uit te
brengen: HinduLife Magazine, een gratis kwartaaiblad voor
de ‘Hindustaan van nu!’. “De ‘Hindustaan
van nu’ is een term geïntroduceerd door
mij om de groep Hindustanen te benoe
men die ten eerste zichzelf bewust (intel
lectueel) ontwikkelt en hoger op de (maat
schappelijke) ladder wil komen; ten tweede
respect heeft voor welke geloofsovertuiging
dan ook en daar op eigen manier mee
omgaat, of dat nou hindoeïsme, islam of
een andere is; die ten derde ook de ‘leuke’
of ‘westerse’ aspecten in het leven niet ver
geet, zoals uitgaan en tot slot zijn roots heeft
in het voormalige Brits-Indië (Hindustan).”
HinduLife magazine is opgebouwd rondom
de formule van www.HinduLife. nl, dat wil
zeggen gevarieerde en toegankelijke artikelen verdeeld over
de categorieën Lifestyte, Information, fun en Entertain
inent. Het magazine streeft naar de juiste balans tussen
serieuze en luchtige thema’s, zoals het laatste fflmnieuws,
trends, eetrecensies en columns van bekende en niet bekende
Hindostanen, afgewisseld met informatieve, actuele verhalen,
medische bijdragen en zware onderwerpen als zelfdoding.
Een vergelijking van HinduLife met Hindorama is volgens
Sewnarain niet aan de orde. “Hindorama is een kwalitatief
hoogstaand tijdschrift. Jammer dat jullie in deze vorm gaan
stoppen. Ik heb er enorm van genoten, er zeker ook veel
van geleerd en ideeën eruit opgedaan. Ik denk echter dat
Hindorama een ‘elitair’ karakter heeft waardoor het helaas
een grote groep Hindustanen niet bereikt, omdat naar mijn
mening deze groep denkt dat het blad, plat gezegd, alleen
voor ‘parhal likhal admi’ (gestudeerde mensen red.) is. Mij
gaat het erom op welke manier we kunnen blijven werken
aan het op de kaart zetten van Hindustanen; jullie gebrui

ken de term Hindostanen. Op welke manier kunnen we
meer begrip kweken voor onze mensen en hen naar een
hoger en beter niveau tillen in deze samenleving.
HinduLife beoogt de Hindustaan niet als onzichtbaar door
het leven te laten gaan in deze samenleving. Daarom zoe
ken wij veel autochtone publiciteit en proberen iedereen
die geïnteresseerd is in onze gemeenschap mee te laten
delen in al het moois wat wij hebben!”
De Rotterdammer, in het dagelijkse leven
als adviseur verbonden aan het multicultu
rele adviesbureau EtnoLife, is best trots op
het ‘glossy’ uiterlijk. Maar hij gaat voor topkwaliteit. “Naast enkele verbeteringen in de
lay-out moet er ook mooier beeldmateriaal
komen”, vindt hij. “Wij hebben twee proefnummers uitgebracht waarin is ‘gespeeld’
met papiersoort en gewicht. Het laatste
magazine is uitgebracht met 11V-Lak. De
glossy covers spreken meer aan, dit geldt
voor alle typen magazines. Hindorama
heeft dit, HinduLife gaat dit ook doorvoeren
in de toekomst. Voor de rest houden men
sen (ook Hindustanen) van mooie gezich
ten, opvallendheden. Daarom komt er op elke cover van
HinduLife magazine een opvallend persoon. De cover ver
toont voor wat betreft het linkerbalkje overeenkomst met
Hindorama. Dat valt me eerlijk gezegd nu pas op. Wellicht
dat onze eerste vormgever dat heeft overgenomen, dat
weet ik niet
Sewnarain en zijn team zijn erg gedreven om de
‘Hindustaan van nu’ te informeren over ontwikkelingen
binnen de gemeenschap. “HinduLife blijft gratis omdat
onze informatie voor iedereen toegankelijk moet zijn.
Echter, als mensen het thuis gestuurd willen krijgen of ons
willen steunen, kunnen ze een abonnement nemen. Wat de
toekomst brengt
ach ja, de tijd zal het leren. We gaan er
in ieder geval voor!”
....
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Voor meer informatie: wwwhindulife.nl

Eigen taal. en cu[tuur veel. meer waard dan men denkt!

SarnamilV
SarnamilV is de nieuwe tv-uitzender voor Hindostanen in de regio Haaglanden. De programma’s zijn in het
Sarnami, de taal. van de Surinaamse Hindostanen. Producent Widjai Jiawan: “Het is jammer dat er
Hindostanen zijn die zich schamen voor hun Surinaamse afkomst. Sarnami is een hel.e mooie taal., maar
wordt al te vaak afgekraakt door onze eigen mensen.” Met SarnamilV wil hij Hindostanen ervan bewust
maken dat hun taal., cultuur, talent en eigenschappen meet waard zijn dan ze denken.
SarnamffV begon afgelopen zomervakantie met uitzenden.
Daardoor kwamen er ook veel reacties van mensen uit
andere steden, die in Den Haag en omgeving op vakantie
waren. “SarnamiTV kan niet falen als er genoeg mensen
zijn die trots zijn op hun afkomst. Sarnami is de taal die de
Surinaamse Hindostanen van huis uit ‘gratis’ kunnen meekrijgen. Bekendheid ermee brengt ons ook een stapje dich
terbij het Hindi en de rijke Indiase cultuur. Deze cultuur
biedt vele ingangen om ons op een goede manier te kun
nen ontwikkelen.” Dit was de motivatie voor Jiawan om
SarnamiTV te beginnen, waarin de taal centraal staat. Om
het gezellig te houden wordt er ook entertainment gebracht.
Widjai Jiawan werd in 1987 op jonge leeftijd ontdekt door
de bekendste tv-presentator en -producent van Aruba en
de Antillen, Robby Schouten, toen hij tijdens zijn studie
video- en audio een keer moest invallen als cameraman.
Zijn opnames vielen goed in de smaak. Dit resulteerde in
een langdurige samenwerking met Schouten, x.vaarbij
Jiawan onder meer populaire programma’s maakte in de
VS, de Antillen, Suriname en andere landen in die regio, als
ook in Nederland en andere Europese landen. Daarnaast
maakte hij verschillende documentaires en muzikale
videoclips. Ook maakte hij reportages voor de Arubaanse
en Antilliaanse regering. Deze contacten maakten dat hij in
1991
geheel onvoorbereid een gesprek van koningin
Beatrix en de president van Venezuela in het Paleis op de
Dam moest filmen. Zijn opdracht was alleen de ontvangst
op Schiphol te filmen, maar de ministers van Aruba en
Antillen drongen erop aan dat hij ook meeging naar het
Paleis. Daar was hij niet op gekleed. In spijkerbroek en
hemd met korte mouwen mocht hij als enige ifimer naar
binnen, terwijl de grootste omroepen op afstand moesten
blijven. “Een ervaring om nooit te vergeten. Daar stond ik,
als enige niet gekleed in coLbert. Ik kreeg het benauwd toen
de koningin langsliep, haar hoofd naar mij toe draaide en
een blik van boven naar beneden wierp. Gelukkig liep ze
voorbij en kon ik de bijeenkomst filmen. Het was wel een
van de leukste momenten, die ik heb meegemaakt.”
-

-

Nadat zijn samenwerking met Schouten was beëindigd,
heeft Jiawan vijf jaar zelfstandig tv-programma’s in Dallas
gemaakt voor de aldaar wonende Indiase gemeenschap.
Daar heeft hij ontzettend veel geleerd. “Ik heb de intelli
gentie van die gemeenschap gezien, en dat had volgens mij

veel te maken met hun taal. Hindi is zo veelzijdig, dat je je
al rijk voelt als je het goed beheerst. Ie kan genieten in je
gedachten met iets wat je niet eens bezit.” Dat was ook de
reden om in Nederland eigen tv-programma’s te beginnen
voor ‘zijn eigen’ mensen, waar in de eigen taal wordt gepro
moot.
liawan: “Het zou fantastisch zijn, als er van alle Hindo
stanen in Nederland, 150.000 achter SarnamiTV gaan
staan. Dan kunnen we een vergunning krijgen voor lande
lijke uitzendingen.” De enthousiaste producent is heel blij
dat niet alleen Hindostanen, maar ook andere migranten,
en alle leeftijdsgroepen de programma’s bekijken en
waarderen. 60 % van de makers van SarnamiTV bestaat uit
mensen rond de 25 jaar. “In het eerste jaar zullen de pro
gramma’s meer gaan over koetjes en kalfjes. Dit, om de
mensen te laten wennen aan het idee dat hun taal nu op
televisie is. We hopen dat ook meer intellectuelen zich bij
ons gaan aansluiten en dat we na een jaar kunnen praten
van een volwassen programmering.”

HINDORAMA

Uitzending elke zondag 19.00 20.00 uur op Infothuis
Kanaal • Mob. 0645384955 • www.sarnamitv.nt
Suggesties en ideëen zijn welkom op tel. 070 3962155
-
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Voor îzindoes is de dood niet het einde van het leven, maar een gelegenheid om zich verder
te ontwikkelen. Wanneer de kern waarheden rond de ziel, leven, dood, leven na de dood en
wedergeboorte begrepen en aanvaard worden, verdwijnen gevoelens van angst voor de
dood.

Leven na de dood
D

e dood is de meest voorbestem
de ervaring van een ieders le
ven. Hindoes vrezen de dood
niet echt, maar kijken er ook niet naar
uit. De dood is louter een overgang,
een eind en tegelijkertijd een nieuw
begin. Meer dan 2000 jaar geleden
schreef de heilige Tiruvalluvar: “De
dood is als het in slaap vallen; geboor
te is als het ontwaken uit die slaap”. In
een van de oudste hindoeïstische
talen werd het fysieke lichaam aange
duid met “datgene dat steeds weer
afvalt”.
Hindoevisie op de dood
Hindoes verwijzen groothartig naar de
dood als rnahaprasthana, de grote
reis. Wanneer de lessen des levens zijn
geleerd en activiteiten een bepaald
punt van intensiteit hebben bereikt,
verlaat de ziel het stoffelijke lichaam,
dat vervolgens zijn elementen aan de
aarde teruggeeft. Bewustzijn, wil,
geheugen en intelligentie blijven in de
ziel voortbestaan. De dood wordt
gezien als een snelle overgang van de
stoffelijke wereld naar het astrale (ver
geestelijkte) niveau, te vergelijken met
het verlaten van een kamer en het
binnentreden van een andere kamer.
Een natuurlijke ervaring, die niet hoeft
te worden gevreesd. De dood wordt
benaderd als sadhana, een spirituele
gelegenheid bij uitstek die ons tot ont
hechting brengt hetgeen in de drukte
-

van het leven soms moeilijk te berei
ken is en die ons meer dan ooit de
dringende noodzaak toont om ons in
te spannen voor onze zoektocht naar
het Goddeljke Zelf. Bij de dood leggen
we ons stoffelijk lichaam af en ontwikke
len ons verder in de innerlijke werelden
van het niet-waarneembare lichaam,
totdat we worden wedergeboren. Wij
zijn niet het lichaam waarin wij leven,
maar de onsterfelijke ziel die vele
lichamen bewoont gedurende haar
leven op aarde.
-

Onsterfelijke ziel
Onze individuele ziel is het onsterfe
lijke en spirituele lichaam dat leven
geeft en dat net zolang wedergeboren
wordt, totdat alle karma gecreëerd en
uitgewerkt is en de eenwording met
God volledig gerealiseerd wordt. Onze
ziel is Gods schepping, de bron van al
onze hogere functies, waaronder ken
nis, wilskracht en liefde. Onze ziel is
vrouwelijk noch mannelijk. Zij is dat
gene dat nooit sterft, zelfs niet wan
neer haar vier buitenste omhulsels op
natuurlijke wijze vergaan. De ziel is
het deel van het lichaam dat steeds
reïncarneert en nieuwe stoffelijke en
astrale lichamen om zich heen schept.
Wanneer dit proces is volgroeid, ont
staat het ‘ziellichaam’. Dit is puur licht,
het is onverwoestbaar en op geen
enkele wijze te bezeren of te beschadi
gen. Het is een puur, door God gescha
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pen wezen, dat zich ontwikkelt totdat
het één wordt met God.
Vijf lichamen
In het Sanskriet worden de lichamen
van ons wezen kosa genoemd. Dit
betekent omhulsel, verpakking of laag.
Deze lichamen zorgen ervoor dat de
ziel tegelijkertijd op verschillende
bestaansniveaus kan functioneren. De
kosas, in volgorde van toenemende
niet-waarneembaarheid, zijn:
Annamaya kosa: omhulsel opgebouwd
uit voedsel. Dit is het stoffelijke lichaam,
het waarneembare omhulsel.
Pranainaya kosa: omhulsel opge
bouwd uit levenskracht. Dit staat ook
bekend als het etherische of gezond
heidslichaam, dat binnen het stoffe
lijke lichaam bestaat als diens levensbron en de verbinding van het stoffe
lijke lichaam met het astrale lichaam
vormt.
Manomaya kosa: omhulsel gevormd
door de geest. Dit is het lagere astrale
lichaam, het instinctieve, intellectuele
omhulsel van gewoon denken, verlan
gen en emotie.
Vijnanarnaya kosa: mentaal of cogni
tief-intuïtief omhulsel. Hierdoor komen
we tot hoger denken, begrip, bewust
zijn, directe kennis, wijsheid, intuïtie
en creativiteit.
Anandarnaa kosa: lichaam van geluk
zaligheid, omhulsel van intuïtief bovenbewustzijn. Dit is de ultieme basis van
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alle leven, intelligentie en hogere ver
mogens. Het is de ziel zelf.
De term “astraal lichaam” staat voor
liet niet-fysieke lichaam en omvat pra
namaya kosa, manomaya kosa en vij
nanamaya kosa.
Het moment van de dood
Naarmate de fysieke krachten afne
men, vloeit alle energie naar het men
tale en emotionele astrale Lichaam. Als
een persoon is voorbereid op de dood,
is dit lichaam gereed. Bij de dood
neemt de ziel langzaam het volledige
bewustzijn in het mentale en emotio
nele astrale lichaam over en blijft daar
ononderbroken functioneren. Immers,
tijdens liet leven zijn deze lichamen
liet medium waardoor wij tijdens onze
slaap dromen beleven. Wanneer het
stoffelijke lichaam sterft, breekt het
onzichtbare koord dat het astrale
lichaam via de navel met het stoffe
lijke lichaam verbindt, automatisch.
Het is te vergelijken met een navelstreng. Tijdens uittredingen wordt dit
vaak als een koord van licht gezien, dat
het stoffelijke lichaam verbindt met
het astrale en spirituele niveau. Nadat
het koord hij de dood is verbroken,
begint het proces van reïncarnatie. In
de Veda’s wordt gezegd dat, wanneer
een persoon zwak begint te worden,
door ouderdom of ziekte, hij of zij zich
bevrijdt van de ledematen, zoals een
mango, een vijg of een bes zich van de
steel bevrijdt. Idealiter wordt het stof
felijke lichaam binnen 72 uur na de
dood gecremeerd, dan is het weg.
Gebeurt dit niet en blijft het lichaam
vastgehouden, dan is ook de persoon
er nog. De ziel wordt zich ervan
bewust dat het twee lichamen heeft.
Hierdoor raakt zij gehecht aan de
aarde, verstrikt in Prettoka (zie hieron
der) en verward.
De innerlijke werelden
Het Sanskriet woord toka betekent
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wereld, leefgebied of bestaansniveau.
Het hindoeïsme beschrijft de drie voor
naamste lokas als volgt:
bÏzutoka is de aardse wereld, de wereld
die met de vijf zintuigen wordt waar
genomen;
antarloka is de innerlijke of interme
diaire wereld, het astrale niveau of de
dimensie die tussen de stoffeLijke en
hogere werelden in ligt. Daar verblijft
de ziel gedurende slaap en tussen car
naties in;
karanatoka is de wereld van God, een
wereld van het bovenbewustzijn en
uitermate verfijnde energie.
Antarloka wordt onderverdeeld in:
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devaloka (het hogere astrale niveau,
mentale niveau, rijk der engelen); pre
tatoka (wereld van overledenen, rijk
van aardse zielen of geesten; een
astraal duplicaat van de stoffelijke
wereld en er het dichtstbij gelegen);
narakaloka (plaats van duisternis, rijk
der demonen, gelijk aan het westers
concept van “de hel”). Dit is geen
plaats waar zielen voor eeuwig verblij
ven; het hindoeïsme kent geen eeuwi
ge hel’.
Wat bepaalt waar de ziel heengaat?
Waar de ziel tijdens de slaap en na de
dood naar toe gaat, hangt af van haar

ZeI.fmoord verhoogt de intensiteit van karma. Na wedergeboorte zullen
de bestaande probt.emen toch onder ogen moeten worden gezien.

aardse bezigheden en de geestelijke
gesteldheid. Als de ziel zichzelf heeft
ontwikkeld dan zal zij naar het astra
1e/mentale niveau van devaloka gaan.
Als iemand in een toestand van boos
heid of angst sterft, gaat hij naar de
lagere werelden behorend bij die
bewustzijnstoestand. De gedachten
tijdens de dood zijn de volgende sans
kara’s van het astrale lichaam. Zelfs als
je alleen maar denkt ds ik dood ben,
ben ik dood’, kan je astrale lichaam net
boven het stoffelijke zweven en als het
ware ‘dood’ zijn. Van mensen die ster
vende zijn en niet in een leven na de
dood geloven, blijft de ziel na de dood
boven het levensloze lichaam zweven.
Deze mensen worden zich pas later,
door ingrijpen van de helpers in de
astrale wereld, bewust dat ze alleen op
het stoffelijke niveau dood zijn, maar
voortleven op het astrale niveau. De
laatste gedachte vlak voor de dood is
sterk bepalend voor het volgende
leven. Twijfels aan het geloof, bijvoor
beeld, maken dat men in een volgend
leven tussen mensen met soortgelijke
twijfels terechtkomt. De dood moet
zijn natuurlijk beloop hebben. Zelf
moord verhoogt alleen maar de inten
siteit van karma. Zelfmoord plaatst
iemand langdurig in een onzekere
aardgebonden toestand en vereist een
aantal in het begin vaak kwalitatief
mindere geboorten totdat men weer
geboren wordt op het niveau ten tijde
van de zelfmoord. Dan zullen de nog
steeds bestaande karmische proble
men onder ogen moeten worden
gezien en opgelost.
-

-

Voorbereiding op de dood
Iedereen is voorbereid op de dood of
dit nu plotseling of langzaam gebeurt.
Intuïtief weet elk individu wat hij of zij
ervaart of gaat ervaren. Het is een
zegen te weten wanneer je doodgaat,
want dan kun je je door intensieve
sadhana (toewijding) goed voorberei

den, ook op je wedergeboorte. Wan
neer je voelt aankomen dat je het stof
felijk lichaam gaat verlaten, aarzel niet
familie en vrienden daarvan op de
hoogte te stellen; zeg hun dat het een
zegen is en dat zij zich op het vertrek
kunnen voorbereiden. De omgeving
moet niet huilen, dat maakt de ‘ver
trekkende’ ongelukkig. Verdriet om de
dood is een westerse gewoonte. Bij de
dood vertrek je door een chakra (zenuw
knooppunt), als het ware de deurope
ning waardoor je gaat. Het is ideaal om
door de top van het hoofd te vertrekken,
door de ‘deur van Brahma’ om in dc
hoogste hemel te komen en niet meer
te hoeven terugkeren. De stervende
dient zich op het moment van de over
gang te concentreren op de top van
zijn hoofd en welbewust alle energie
uit de rest van het lichaam naar die
plek over te brengen. Met alle energie
in de top van het hoofd zal de sterven
de het stoffelijke lichaam verlaten
door de hoogste chakra die gedurende
het leven is ervaren. Iedereen moet
zelf over eventuele verlenging van het
leven beslissen. Indien het uitgeputte
lichaam met medische hulp kunstma
tig in stand wordt gehouden buiten de
wil van betrokkene, dan wordt deze als
het ware in een gevangenis geplaatst.
Ayurved is erop gericht het menselijk
lichaam gezond te houden, maar niet
om het proces van de dood in de weg
te staan.
Angst voor de dood
Wij zijn niet het stoffelijke lichaam dat
sterft, maar de onsterfelijke ziel
(atman). Hindoes vrezen de dood niet.
De dood wordt gerespecteerd als een
verheven ervaring. Leven, dood en
leven na de dood zijn alle deel van het
pad naar vervolmaking, naar eenwor
ding met God. Men vraagt zich soms af
of de dood geen pijnlijke ervaring is,
zoals bijvoorbeeld bij kankerpatiën
ten. De dood zelf is niet pijnlijk; pijn
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maakt geen deel uit van het proces van
de dood, maar van het leven. De dood
zelf is als een meditatie, een samadhi,
en wordt beschouwd als een ,nahasa
madhi waar elke hindoe van jongs af
op wordt voorbereid. De dood is geen
dramatische ervaring; elke nacht als je
gaat slapen, “sterf” je. Het gevoel is
vergelijkbaar. Angst voor de dood is
een natuurlijke, instinctieve reflex.
Vrees voor verandering of vrees voor
het onbekende is eigen aan de mens.
Het bestuderen en begrijpen van de
wetten van reïncarnatie kunnen deze
vrees verminderen of wegnemen ten
gunste van een verlichte visie op het
kosmische ritme van leven en dood.
Terug naar een stoffelijk lichaam
Bepaald karma kan alleen in de stoffe
lijke wereld worden uitgewerkt. Op de
hogere niveaus zijn alleen drie of vier
van de hogere chakra’s werkzaam. De
rest is slapend, waardoor niet vol
doende energie kan worden gegene
reerd. De ziel wordt op het juiste
moment wedergeboren in een stoffe
lijk lichaam, dat het meest geschikt is
om karma te laten uitwerken. Het
terugkeren in een ander lichaam is
“reïncarnatie” (letterlijk: herbezetting
van het vlees). In het algemeen kiest
de ziel het lichaam ten tijde van de
conceptie, maar gaat het pas bewonen
wanneer het lichaam echt vorm begint
te krijgen, begint te bewegen en te
schoppen. Tijdens het aardse leven
ervaren we een wonderbaarlijke varië
teit, we leven als man of als vrouw in
diverse omgevingen. Voor hindoes is
de dood niet het einde van het be
staan, maar een gelegenheid om ons
verder te ontwikkelen. Reïncarnatie
eindigt wanneer we dharm hebben
volbracht, alle karma hebben uitge
werkt, één zijn geworden met God en
moksha (bevrijding) hebben bereikt.
Uit: Hindnism Today, september 1999
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Crematie bij hindoes

Continuïteit en verandering in
een van de beLangrijkste ritueten
Chan E.5. Choenni

Over het algemeen cremeren hindoes hun overledenen. Crematie wordt beschouwd als een hygiënische en
efficiënte methode om het lichaam snel te laten te ontbinden in de basisetementen. Ook voor de zielenrust en wedergeboorte is crematie de beste methode. In India, Suriname en andere tanden, waar hindoes
als contractarbeiders zijn gemigreerd, vindt de crematie meestat in de openlucht plaats. Voor de verbran
ding gebruikt men onder meer hout, ghee (gektaarde boter) en samagri (heilige kruiden). De houten stel
tage, waarop de baar tigt, staat bekend als chita. De crematie is een zeer betangrijk ritueel. Afhanketijk
van de hindoestroming zijn onder meer begrippen als antim sanskar, anthesti en daha kirya gangbaar voor
de crematieritueten. In westerse landen geschiedt de crematie in een crematorium, waarbij een elektrische
oven wordt gebruikt. De hindoerituelen zijn in dat geval soberder.

I

n Suriname werd crematie in de openlucht pas in 1968
toegestaan na het overlijden van voormalig statenlid en
bekende hindoevoorman Baba Ocdayraj Singh Varma.
Daarvoor werden hindoes begraven: mati dewe of mati
chaharave (met aarde bedekken). Het was de innige wens
van deze aiya sarnaj leider om volgens de hindoeriten te
worden gecremeerd. Toenmalig Minister-President, Jopie
Pengel, was zeer goed bevriend met Baba Varma en het is
vooral aan zijn inzet te danken dat de hindoecrematie in
Suriname binnen enkele dagen wettelijk werd toegestaan.
Sommige etnocentrische Surinaamse politici vonden lijkverbranding toentertijd barbaars. Na 1968 werd crematie
een normaal verschijnsel onder hindoes in Suriname. De
crematieplaats aan Weg naar Zee, gelegen aan de kust ten
noordoosten van Paramaribo, heeft nu twee openluchtcre
matieplekken. Er is ook een overdekte ruimte die beschut
ting biedt tegen zon en regen. Daarnaast is sedert 1995 het
crematorium aan de dr. Sophie Redmondstraat in Parama
ribo in gebruik.
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Inmiddels is ook in Nederland crematie van overleden hin
does een normaal verschijnsel; in het crematorium, aange
zien openluchtverbranding hier niet is toegestaan. Som
mige hindoes kiezen echter voor een begrafenis. Vanuit het
besef van leven in harmonie met de omringende samenle
ving en rekeninghoudend met ldimatologische omstandig
heden heeft de hindoegemeenschap in Nederland niet
aangedrongen op mogelijkheden voor openluchtcrematie.
Het verstrooien van as en andere (bloem)offers in openba
re wateren (rivieren, zee) was evenmin toegestaan. Dit leid
de wel tot problemen en deze religieuze handeling is
naderhand mogelijk gemaakt door een aanpassing van de
wet op de lijkhezorging.
Eigen voorzieningen
Gaandeweg ontwikkelde zich in Nederland een crematiepraktijk die is aangepast aan de externe omstandigheden
en de veranderde verhoudingen binnen de gemeenschap.
Aanvankelijk waren er geen bijzondere voorzieningen. Ook
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Foto beschikaar qesftd doö,

ontbrak het aan uitvaartbegeleiders die met de cultuur
bekend waren. Crematoria in Den Haag begonnen na te
denken hoe zij hindoes konden tegemoetkomen. Er werden
hiidoes in dienst genomen en hindoediensten worden als
laatste op de dag ingeboekt. Dit is praktisch vanwege de
grote toeloop en het iets wegnemen van de tijdsdruk. Maar
er is nog een reden. De geur van de bij de ceremonie
gebruikte ghee en kruiden blijft heel lang in de aula hangen
en niet alle Nederlanders kunnen daartegen.
In de tweede helft van de jaren negentig begonnen
Hindostanen hun eigen voorzieningen op te zetten, al dan
niet binnen een Nederlandse uitvaartorganisatie. Eén van
de pioniers op dit terrein is Carla Mahawatkhan. Zij is direc
teur van de Hindostaanse uitvaartverzorging Aakhri Bidaai
(Laatste afscheid) in Den Haag, die sedert 1997 operatio
neel is. Het is zeker opmerkelijk te noemen dat dit bedrijf
wordt geleid door een Hindostaanse vrouw met een
moslimachtergrond. Immers, van oudsher werd alles rond
de crematie, inclusief de rituelen, door (hindoe)mannen
gedaan. Inmiddels is Carla Mahawatkhan vanwege haar
inzet en professionaliteit geaccepteerd. Dit is niet altijd zo
geweest.
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Mahawatkhan: “In het begin werd ik soms juist door vrou
wen minder gewaardeerd. Ik herinner mij een vrouw, die
mij als vrouwspersoon benaderde en niet als professional.
Toen ik aankwam om de crematie te regelen, reageerde zij
verbaasd en vroeg of ik kinderen had, wie er op mijn kinde
ren paste enzovoort. Men was niet gewend dat een vrouw
een uitvaart kon organiseren. Het is ook een zware job,
emotioneel belastend en je moet 24 uur per dag beschik
baar zijn. Ik ben nuchter en niet bang voor allerlei spoken.
Aan de andere kant is het ook dankbaar werk, Ik werkte hij
een uitvaartorganisatie en zag de problemen van hindoes.
Soms was er geen familie om de overledene goed af te leg
gen, te wassen en gereed te maken voor de crematie. In
principe leg ik niet zelf mannen af, behalve als de familie
dat wenst. Ik help ook hij visumaanvragen e.d. Ik ben in een
hindoeomgeving opgegroeid en ken de hindoerituelen
goed, beter dan vele hindoes. Mijn huidige vriend is ook
hindoe, hij behoort tot de stroming sanatan dharm.”
Veranderingen met de tijd
Was het vroeger zo dat de pandit de centrale figuur was die
ook het programma in de gaten moest houden, tegenwoor
dig heeft deze voornamelijk een ceremoniële rol. Naast de
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uiwaartbegeleider treden steeds vaker familieleden en/of
kennissen op de voorgrond. Soms worden ook toespraken
door (klein)kinderen in liet Nederlands gehouden of ge
dichten voorgedragen. Verder is er meer samenzang. Vaak
wordt de tekst van de bhajans uitgedeeld. Zo kan men zich
collectief uiten in plaats van alleen naar rituelen te kijken.
Sommige bhajans, die vroeger niet bij de crematie schenen
te passen, worden nu wel gezongen. Zo werd op plechtige
wijze de arti ‘Om Jai Jagdish Rare” gezongen bij de crema
tie begin 2004 van de heer Sew Rambocus, voormalig direc
teur van stichting L.alla Rookh. Voorts worden ook geliefde
liederen van de overledene gedraaid en is er soms zelfs
muzikale begeleiding.
Ook bepaalde gebruiken veranderen. Werd vroeger vooral
samagri gebruikt om bij het afscheid te strooien op de over
ledene, nu zien we steeds vaker bloemen en bloemblaadjes.
Zelfs rozen worden neergelegd, meestal ontdaan van door
nen. De foto van de overledene staat soms bij het condote
anceregister, terwijl vroeger de foto’s werden omgedraaid of
zelfs verscheurd om de herinneringen uit te wissen of
spookbeelden tegen te gaan. Het klimaat in Nederland
zorgt ook voor aanpassingen. Het vijf keer buigen voor de
baar onder het reciteren van de mantra Ram nam satya hai
wordt soms snel uitgevoerd.
Opvallend is ook dat steeds meer vrouwen zichtbaar zijn hij
de uitvoering van de rituelen. Van de directe nabestaanden
ziet men ook de dochters voorop staan bij de baar of dat de
weduwe vlakbij de baar plaatsneemt en condoleances in
ontvangst neemt. Soms voeren vrouwen zelf ook de ritue
len als de kirya uit. Door gezinsverdunning bestaat een
gezin tegenwoordig vaak uit twee kinderen, niet zelden
twee dochters. Het laten uitvoeren van crematierituelen
door de oudste zoon, kan dan moeilijk worden gereali
seerd. Dit verschilt naar hindoestroming, maar het onder
scheid tussen sanatan dharm en arya samaj wordt hij jon
gere generaties steeds minder relevant.
Volgens Mahawatkhan raakt het steeds meer ingeburgerd
om koffie en, afhankelijk van het tijdstip, broodjes aan te
bieden. Vroeger werd het aanbieden van eten als niet
gepast beschouwd. Ook wat betreft de asverstrooiing zijn
nieuwe ontwikkelingen te signaleren. Zo vindt de asver
strooiing meestal op zee plaats. In Scheveningen hebben
zich bedrijven toegelegd op dit hindoeritueel. Zij varen het
gezelschap naar zee waar vervolgens onder het reciteren
van mantra’s de as en bloemen worden verstrooid. De drij
vende bloemen op het kabbelende zeewater vormen een
mooi symbolisch afscheid. Sommigen gaan zelfs naar India
om de as in de Ganges te verstrooien. Maar omdat alle
zeeën en rivieren met elkaar zijn verbonden zo luidt een
wijs hindoegezegde maakt het niet zoveel uit waar de as
wordt verstrooid. Ook komt het voor dat de as per vliegtuig
wordt verstrooid.

jegens de overledene.” Ook ander hinderlijk gedrag ziet zij
regelmatig. “Er zijn mensen die met hun pronkauto zo
dicht mogelijk bij het crematorium willen parkeren; zij wil
len niet een paar minuten lopen en zorgen voor veel over
last. Daarnaast is men vaak luidruchtig in de aula. Men
stormt binnen in plaats van te schrijden en gaat met elkaar
praten, terwijl dit buiten of in de koffiekamer kan.” Een
ander fenomeen dat wordt geconstateerd is dat, alhoewel
er over het algemeen nog wel veel hulp is van familie en
kennissen, de verzakelijking en individualisering ook bij
hindoes doorwerken. Er zijn steeds minder mensen om te
helpen.
De opkomst bij een hindoecrematie is niet teruggelopen.
“Er wordt nog steeds op typisch Hindostaanse wijze
gehuild. Het repertoire hij karan kare, waarbij men huilend
de verdiensten van de overledene benoemd, is ook veran
derd. Men zegt bijvoorbeeld “Ab hamke ke bel kan?” “Wie
gaat mij nu opbellen?”, vertelt Mahawatkhan. Om mensen
te helpen bij het verwerkingsproces, heeft zij met anderen
een Hindostaanse rouwvereniging opgericht, waar nabe
staanden elkaar helpen. Ze wil ook een Hindostaans rouw
centrum oprichten. “Je ziet soms, vooral bij jongeren, dat
men niet weet welke ingrediënten nodig zijn, of men ver
geet bepaalde ingrediënten mee te nemen. In een Hindo
staans rouwcentrum zou alles aanwezig zijn, zodat men
daar geen omkijk naar heeft.”
Continuïteit
Ondanks de gewijzigde omstandigheden is de crematie als
een van de belangrijkste hindoerituelen blijven bestaan.
Dit, juist door aanpassing aan de moderne ontwikkelingen.
Positief is dat ook de pandits meegaan met deze verande
ringen. Juist door tradities en rituelen aan te passen of te
vernieuwen kan de crematie als religieuze praktijk blijven
bestaan en worden doorgegeven aan de jongere generatie.
Om te voorkomen dat dingen verwateren is het van belang
dat de pandits aan de jongere generatie uitleg kunnen
geven over het hoe en waarom. Door evenwichtige veran
dering is continuïteit van de hindoecultuur gegarandeerd.

-

-

Er zijn ook minder wenselijke ontwikkelingen. Mahawat
klian noemt bijvoorbeeld het maken van video-opnamen.
“Je ziet vaak mensen die op heel opdringerige wijze flimre
portages maken, terwijl er respect en waardigheid vereist is
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“Wat voor nut heeft het om het rouw
proces zo te rekken en de familie te
bel.asten?”

Uitvaarttestament
kan nuttig zijn
Meestal praten we liever niet over de dood. We zien wel als
het zover is, of eerder: de familie ziet het wel. Maar eigenlijk
is het helemaal niet zo gek om een aantal zaken goed te
overwegen. Als je echt bijzondere wensen hebt ten aanzien
van de uitvaart en het rouwproces, is het aan te raden deze
duidelijk kenbaar te maken. Dat hoeft wellicht niet, zoals
Theo van Gogh deed, zo gedetailleerd door te bepalen dat
vrouwen tijdens de ukvaart een mantelpakje met parelket
ting moeten dragen, maar bijvoorbeeld wel: Binnen hoeveel
dagen wil je begraven of gecremeerd worden? Moet er ein
deloos worden gewacht op familie die uit het buitenland
moet overkomen? Welke ceremonies wil je wel of niet? Welke
muziek en welke atmosfeer zou je graag zien tijdens de uitvaart, triest of juist vrolijk? Wil je wel allerlei toespraken over
je eigen verdiensten? Dit is belangrijk om te voorkomen dat
mensen na jouw dood hun eigen ‘show’ gaan draaien, mis
schien zelfs ten koste van jouw eigen principes.
“De dood is onoverkomelijk en als je naar je eigen gevoel
een oprecht leven hebt geleid, dan kan je de dood als iets
moois zien. Geen gebeurtenis waar mensen verdrietig over
hoeven te zijn. Ik wil absoluut niet opgebaard in een rouw
centrum allerlei snikkende mensen om me heen ontvan
gen, die later vooral gaan roddeLen wie er nu wel en wie niet
is geweest. Het klinkt hard, vooral richting de directe fami
lie, maar zo zie ik het. Ik zou het liefst al de volgende wor
den gecremeerd. Als dat niet kan, dan binnen 72 uur. Vol
gens het hindoeïsme is dat belangrijk voor de zielenrust.
Voor mij hoeft geen enkel familielid hals over kop in te vlie
gen om bij de crematie aanwezig te zijn. Wat hebben ze
eraan om mijn dode lichaam te zien? Verder heb ik graag
een sobere uitvaart, geen poeha, geen speeches, alleen de
kern hindoeceremonie met bijbehorende mantra’s. En
daarnaast liefst live-muziek van mijn favoriete muziekband, of tenminste op de achtergrond favoriete cd’s. Dit
hoeven niet alleen bhajans te zijn. Voor mij heeft 1 shot the
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shenff van Bob Marley een speciale betekenis. Als een
dominee al problemen heeft om 1 om chonging, reflections
ofmy life voor een overledene te laten draaien, dan zie ik de
problemen opdoemen met onze pandits. Maar eerlijk
gezegd, daar lig ik niet wakker van. Als de pandit niet
akkoord gaat, dan moet het uitvaartcentrum samen met de
directe familie maar de essentiële dingen doen,” aldus een
42-jarige Hindostaanse man.

Een 58-jarige man die naar Suriname ging in verband met
het overlijden van zijn zus: “Ik had eigenlijk al afscheid van
mijn zus genomen tijdens haar leven. Ze sukkelde al een
tijdje en ze was voorbereid op de dood. Ik was net drie
weken terug in Nederland, toen ze overleed. Zelf had ik
geen behoefte om weer naar Suriname te gaan vanwege de
goede gesprekken die we al hadden gehad. Maar de familie
vond dat ongehoord. Ik weet zeker dat mijn zus er niet mee
zou zitten, maar ja, je wil de familie niet te schande maken.
Ongeacht de kosten ga je dus weer. Ik heb daar met alles
meegedraaid, maar geestelijk voelde ik niet dat er enige
toegevoegde waarde was in mijn aanwezigheid in Surina
me. Ik had mijn zus ook vanuit hier de laatste eer kunnen
bewijzen. Dat zit immers niet in al die uiterljkheden, maar
in je innerlijke band met iemand.”
“Met mijn moeders dood had ik het gevoel dat we haar niet
hebben gerespecteerd. 0 ja, alle ceremonies zijn haarfijn
uitgevoerd, maar dat was meer omdat mijn vaders familie
dat zo wilde. Mijn moeder wilde liefst dat in een keer goed
afscheid van haar werd genomen en daarna niet meer aller
lei ceremonies na zes maanden, een jaar e.d. Ze zei altijd:
‘Wat voor nut heeft het om het rouwproces zo te rekken en
de familie te belasten? Voor mij zou het niet hoeven. Maar
alles is gebeurd, in haar naam, en dat klopte naar mijn
gevoel niet. Je zit natuurlijk altijd met het probleem van
sanatan dharm en arya samaj, maar volgens mij is de wil
van betrokken persoon bepalend. In de familie hoor je ech
ter dat als je dit of dat niet doet, dat er dan zoveel mensen
in de familie doodgaan. Dat wil je ook niet op je geweten
hebben. Als mijn moeder misschien heel expliciet een aan
tal dingen had gezegd of opgeschreven, dan had mijn vader
meer houvast gehad,” aldus een 32-jarige vrouw.
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“Met kunst kun je je geen living verschaffen. Je moet terugval
len op aanvullende verdiensten. Als individu met een roeping,
kun je jezelf wel heel wat ontzeggen, maar niet als iemand met
een verantwoordelijkheid naar dierbaren toe.” Aldust Ramdew
Krishna (56), woonachtig in Amsterdam-Zuidoost waar hij als
leraar werkzaam is. Daarnaast schildert hij, meestal met olie
verf op linnen, maakt driedimensionale kunstwerken, acteert,
schrijft en regisseert cabarets en toneelstukken. De grootste
inspiratiebron voor zijn kunstwerken is het hindoeïsme.
Krishna, geboren en getogen in Paramaribo, komt uit een
artistieke familie van schrijvers, musici, dansers en beeldend
kunstenaars. “Mijn vader is vroeg overleden en voor mij is mijn
moeder het grote voorbeeld van shakti (kracht). Als alleen
staande vrouw heeft zij met hard werken elf kinderen grootge
bracht en tegelijkertijd heeft ze ons allen gestimuleerd om te
studeren. Mijn inspfrator was vooral mijn zus Alice, die kortge
leden is overleden. Zij was in Suriname actief met pioniers als
Ramdew Raghubier en Gumdath Ka]lasingh. Vanaf mijn kin
deijaren ben ik bezig met creatieve activiteiten en sinds 1993
ben ik het kunstenaarsvak professioneel gaan uitoefenen.
Eigenlijk zie ik het niet als een ‘vak meer als een roeping. Als ik
niet op de een of andere manier creatief bezig kan zijn, voel ik
mij onrustig, zelfs ongelukldg. Ik heb vaak discussies met prak
tischer ingestelde familieleden die zich afvragen waarom ik mij
met dingen bezighoud die niets opbrengen, waar je nooit rijk
van zult worden. Het klopt dat mijn kunst veel ‘wah-wah’ (uitroep van waardering -red) ontlokt, en daar blijft het meestal bij.
Maar ik vind het niet nodig om alles wat ik doe, vertaald te zien

in geld of andere materiële zaken. Ik zie het als mijn dharm.
Natuurlijk is het wel belangrijk dat je je gezin kunt onderhou
den. Daarom ben ik ook blijven werken als leraar. Nu mijn kin
deren uit huis zijn, ben ik aan het afbouwen. Mijn zoon is een
talentvol speler op de sarod (Indiaas snaarinstrument red.). Ik
probeerde hem daarin zoveel mogelijk te stimuleren. Hij heeft
echter volledig voor een maatschappelijke carrière buiten de
kunst om gekozen. Dat vind ik spijtig. Hij had het ook kunnen
indelen zoals een neef van mij die sitar speelt. Die heeft geko
zen voor een deeltijdbaan om daarnaast professioneel bezig te
kunnen zijn met muziek.”
-

Krishria heeft ook als acteur zijn sporen verdiend. Behalve in
zijn eigen toneelstukken heeft hij gespeeld in diverse tv-, film
en professionele theaterproducties. Zijn toneelgroep heet
Ganpati Padam Nataykala. “Wij hopen, zoals de naam zegt,
dat de aanraking van de voeten van Shri Ganesh onze toneelkunst op een goed niveau kan brengen. Hindostanen vinden
over het algemeen twee typen toneel leuk: komedies en stuk
ken met een hoog Bollywoodgehalte. Artistieke stukken zijn te
hoog gegrepen. Mijn stuk Bagavat 1902 was, denk ik, te moei
lijk voor veel mensen. Maar ook hier wil ik niet commercieel
denken. Ik wil graag stukken produceren die innovatief zijn en
niet slechts inspelen op de na-aapcultuur, die erg populair is
onder onze mensen. Wij doen wat we kunnen als niet-gesub
dieerde organisatie.”

KIN DORAMA
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George Ram3iawansingh
ziet in aLtes kunst
Ranu Abhetakh

“Altes in het teven is kunst en iedereen is een kunstenaar, alleen moet je je talent zien te ontwikkelen,”
zo meent George Ramjiawansingh. Hij behoort tot de meesters in het kleine Surinaamse kunstweretdje en
springt eruit vanwege zijn kLeurgebruik en zijn speciale aandacht voor kinderen. In december 2004 zat hij
in New Delhi exposeren. Voor zover bekend de eerste Surinamer, die in India een expositie houdt.
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n september 2004, aan de vooravond van zijn vertrek
naar India, hield hij een afscheidsexpositie Vida (Leven)
in het Venezolaanse Instituut, Adres Bello, te Para
maribo. Met een beurs van de Indian Council for CuÏtural
Relations van de Indiase overheid is hij in de gelegenheid
gesteld in Delhi drie maanden lang trainingen te verzorgen.
Zijn verblijf aldaar sluit hij af met een expositie van eigen
werken. Bij Vida exposeerde hij met schilderijen en kunstinstallaties (kunst uit metaal). Zijn stukken verkopen goed.
Een bewonderaarster die net een heeft aangeschaft: “Wat
mij erg aantrekt, zijn de kleuren die hij gebruikt, zijn keuze
van thema’s en de manier waarop hij schildert.” Volgens
Glenn Fung Loi van de Federatie van Beeldende Kunst in
Suriname onderscheidt het werk van Ramjiawansingh zich
inderdaad door het kleurgebruik. “Hij gebruikt felle ldeu
ren. Ze zijn vrolijk, fris en levend. Niet altijd liggen die expe
rimenten goed bij hem, maar feit is dat hij met veel kleuren
experimenteert. Zijn werk is realistisch en de impressie is
sterk”. Ook de directeur van het Indiaas Cultureel Centrum in
Suriname, Karchand Arjuna, bestempelt Ramjiawansingh’s

werken als realistisch. “Alhoewel ze in de klasse van ‘traditio
nele’ kunst vallen, is het de manier waarop hij situaties neer
zet, waardoor zijn werk realisme uitstraalt.”
De kunstenaar geeft zelf aan dat het bijzondere van zijn
kleurgebruik vooral ligt in zijn toetsbehandeling, dat wil
zeggen de manier waarop hij de kwasten hanteert.
Terugkerende elementen in zijn werk zijn de zon als bron
van energie en de kleuren van chakra’s. Ramjiawansingh
ziet in alles kunst. “Ik hou van het leven, alles wat bloeit,
communiceert en mij aanspreekt, is kunst. Ik kijk er met
mijn gevoel en geest naar. Vanaf mijn geboorte ben ik met
kunst bezig geweest. In wezen kan iedereen ook, wat ik kan.
Je moet alleen proberen je talent te achterhalen en te ont
wikkelen.” Naast schilderen, beeldhouwen en het lassen
van kunstinstallaties, doet Ramjiawansingh aan tuin- en
binnenhuisarchitectuur. ‘Als artiest raak je soms verzadigd.
Daarom moet je steeds proberen iets nieuws te creëren.
Met mijn kunstinstallaties breng ik metaal via bepaalde
vormgeving en kleuren tot leven.” Voorts is elk schilderij
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een persoonlijke expressie van de kunstenaar. “Het is je ge
voel op dat moment dat je in kleuren en beelden omzet,”
aldus Ramjiawansingh.
Kleurentherapie voor kinderen
De 50-jarige Surinaamse kunstenaar is medeoprichter van
het Nola Hatterman Instituut (kunstacademie), gelegen
naast het Fort Zeelandia in Paramaribo. Samen met collega
Rinaldo Klas coördineert hij de werkzaamheden van dit
instituut, dat door de jaren heen de kweekvijver is gewor
den van vele professionals, semi-professionals en hobby
isten. Daarnaast verzorgt Ramjiawansingh ook privé-tekenlessen en heeft zijn eigen atelier, Galtery Singh. Hij heeft het
‘potlood- en penseelproject’ voor kinderen in de vakantie in
het leven geroepen. Met veel
liefde, passie en tijd is hij dan
bezig verborgen talenten bij
jongeren los te krijgen. Met dit
project werkt hij ook aan het
oplossen van problemen van kin
deren. Kleurentherapie, noemt
hij dat en hij kan er eindeloos
over uitweiden.”Een kind ver
langt naar liefde van een ouder.”
Via tekeningen en veel praten
begeleidt hij de kinderen, die
hij onder zijn hoede heeft. “Je
kan veel halen uit een tekening
van een kind. Je kunt zien hoe
het zich voelt, hoe het denkt
over ouders, zichzelf, de omge
ving enzovoort. Kinderen zijn
als porselein, erg gevoelig,”
vertelt hij. “Tekenen of gewoon
creatief bezig zijn stimuleert
de ontwikkeling van een kind
en bevordert het leerproces op
school. Helaas zien ouders dat
vaak niet in.”

centrum biedt de mogelijkheid tot het volgen van kathalc-,
tabla-, zang- en yogalessen. “Het beleid van India is erop
gericht om die kunstvormen in Suriname te promoten die
niet makkelijk lokaal te leren zijn. Beeldende kunst wordt
overgelaten aan de Surinaamse overheid, die een uitste
kende job doet door tekenen op de lagere en middelbare
school verplicht te stellen. Daarnaast zijn er keuzevakken
als muziek en handenarbeid. Tekenen of schilderen is heel
goed voor de ontwikkeling van de mens.”
Surinamers steeds kunstbewuster
Door de jaren zijn Surinamers steeds bewuster geworden
op het gebied van kunst en kopen nu makkelijker een schil
derij. Ook bedrijven kleden steeds vaker hun kantoren aan
met schilderijen of geven een
beeldhouwwerk een centrale
plek in de kamer. Behalve echte
kunsilieffiebbers krijgt de kun
stenaar ook andere typen kunstzoekers over de vloer. “Soms
krijg je mensen die een schilde
rij kopen, omdat de kleuren
mooi passen bij hun nieuwe
bank en gordijnen. Dan vraag
ik hen of ze het stuk werkelijk
alleen om die reden willen
kopen of omdat ze er ook iets
moois in zien. Dan is het ant
woord toch vaak dat het om de
passende kleuren gaat. Soms
zijn er mensen die een stuk
van mij komen kopen, omdat
ze een bij een familielid, vriend
of kennis hebben gezien. Daar
door zijn ze ook gemotiveerd
geraakt om een ‘George Ramjia
wansingh’ in huis te hebben.”
Tegenwoordig zijn er in bijna
alle Chinese supermarkten
Chinese schilderijen (massa
productie) te koop. Ramjia
wansingh geeft toe dat dit een bedreiging is voor de kunste
naars in Suriname. Evenwel is hij over zijn eigen toekomst
zeer optimistisch.

“Je kunt veel. hal.en uit een
tekening van een kind.”

Hindostanen en kunst
In de Surinaamse kunstwereld zijn er nog geen 15 Hindo
stallen werkelijk actief op het gebied van beeldende kunst.
Ramjiawansingh: “Over het algemeen kiezen Hindostanen
eerder voor kunstvormen als dans, zang of muziek dan voor
beeldende kunst.” De kunstenaar ziet de oorzaak hiervan
mede in de omstandigheid dat onze voorouders in een situ
atie verkeerde waarin de nadruk lag op werken en overle
ven. Voorts liggen dans, zang en muziek dichterbij de bele
vingswereld van Hindostanen. Dit wordt mede ingegeven
door de Bollywoodfilms die dagelijks op de lokale tv zijn te
zien. “Hun talenten en creativiteit liggen ook op een ander
vlak, handel bijvoorbeeld, maar niet zozeer op het kunst
zinnige vlak. Als je kijkt naar de decors en zaalaankleding
bij verjaardags- of huwelijksfeesten dan zie je dat men is
blijven vastroesten in enkele standaardkleuren en varia
ties.” Ook de directeur van het Indiaas Cultureel Centrum in
Suriname erkent dat Hindostanen in Suriname minder aan
kunst doen dan in India. “Van alleen schilderijen verkopen,
kan iemand zeker niet leven in Suriname,” meent hij. Zijn
-
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Internationale naamsbekendheid
De kunstenaar krijgt van zijn vrouw en drie dochters veel
steun. Zij helpen met het bedenken en vervaardigen van
lijsten en met inrichten. Zijn jongste dochter beschikt ook
over kunstenaarstalenten. “Ik krijg elke dag inspiratie en
produceer dagelijks.” Met de werkbeurs en een expositie in
India gaat een Janggekoesterde droom in vervulling. Voor
zover bekend is Ramjiawansingh de eerste Surinamer die
een expositie houdt in India. Hij heeft al in meer dan 25
landen eenmaal of meermalen geëxposeerd. Voor 2005
staat Jalcarta, Indonesië, gepland. Suriname blijft wel voor
altijd zijn nestje. “Het is voor een kunstenaar heel belang
rijk om zich internationaal te profileren, naamsbekendheid
en faam te werven. Want het is nu eenmaal zo dat, naast het
kunststuk op zich, de naam het prijskaartje bepaalt.”

HINDORAMA
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Udayan Care: de zon in
het Leven van onlievoor
rechte kinderen
Het Sanskriet woord Udayan betekent eeuwige zonsopgang. De organisatie Udayan Care in New Delhi runt
een aantal tehuizen (ghar) voor weeskinderen of anderszins aan hun tot overgelaten kinderen. Het gaat
dan vaak om mishandelde of seksueel misbruikte kinderen. Momenteel zijn er 53 meisjes en 19 jongens
tussen de 6 en 17 jaar voor wie elke dag de zon weer opgaat dankzij Udayan Care.

A

is je een Udayan Care Ghar in een typische midden
idassewijk in New Delhi binnenkomt, zie je kleurrijke
kleding aan de waslijn op de veranda hangen. In het
lokaal waar een aantal meisjes zit, hoor je naast het geluid van
hun krassende pen op het papier de geluiden van buiten: toe
terende auto’s en de groenteman die zijn waar aanprijst. Als je
zo naar de meisjes kijkt, kun je je nauwelijks voorstellen hoe
veel geweld zij in hun jong leventje al hebben meegemaakt.
Een werd een aantal jaar geleden met een mes op de keel ver
kracht; een ander was getuige van de geweiddadige moord op
haar moeder; weer een ander werd door haar vader op straat
achtergelaten nadat haar moeder was overleden.

De verandering in hun leven hebben zij te danken aan een
zeer bijzondere vrouw, Kiran Modi, en de organisatie die zij in
1994 oprichtte ter ere van de nagedachtenis van haar oudste
zoon, Udayan. Hij verongelukte in 1993 op 21-jarige leeftijd
tijdens zijn studie in de VS. Zijn moeder ontdekte toen dat hij
de toelage die hij van de familie kreeg niet voor zijn studie
gebruikte, maar doneerde aan liefdadigheidsdoelen, met
name arme kinderen in Afrika. “Wij dachten toen dat er geen
betere manier was om zijn herinnering levend te houden dan
iets te doen voor arme en misdeelde kinderen,” zegt Kiran
Modi. Ze is achter in de veertig, maar oogt veel jonger. Als zij

het lokaal binnenkomt, licht het gezicht van de kinderen op.
‘Bua” (tante red), roepen ze vol genegenheid.
-

Udayan Care zet zich ervoor in dat de kinderen vanaf het eer
ste moment dat ze in een Udayan Care Ghar komen, het
gevoel krijgen in een familie te worden opgenomen. Ze leven
in groepjes van twaalf in appartementen in middenklassewij
ken van New Delhi, waar ze de gelegenheid krijgen om
gewoon deel uit te maken van de gemeenschap. Ze worden
verzorgd door betaalde, loyale personeelsleden; gaan naar de
beste scholen in de buurt en worden liefdevol opgevoed, alsof
ze zijn geadopteerd door een kleine groep toegewijde leden
van de organisatie, de Mentor Moeders. “Wij nemen de ver
antwoordelijkheid voor deze kinderen voor de rest van hun
leven. Ook al zijn ze groot en onafhankelijk, wij blijven hun
familie op wie ze altijd kunnen terugvallen,” legt Kiran Modi
uit. Het principe waarop de organisatie is gebaseerd, kan
worden samengevat met de afkorting LIFE (Living in Family
Environment Leven in een familie-omgeving).
-

Dit is niet altijd even makkelijk. Kinderen die uit een geweld
dadige omgeving komen, kunnen in het begin erg agressief of
wantrouwend zijn. Zij weten niet of zij volwassenen kunnen
vertrouwen en zijn bang voor liefde- en respectvolle aanra
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Kinderen die uit een gewekidadige omgeving komen,
kunnen in het begin erg agressief of wantrouwend zijn.

kingen. ProfessioneLe hulpverlening, groeps-, dans- en
muziektherapie zijn manieren waarop geprobeerd wordt liet
gedrag van de kinderen te veranderen en hen te laten wennen
aan niet-gewelddadige waarden, zoals liefde, aandacht en
samen delen. Dit zijn waarden die worden gekoesterd door de
Udayan Care familie en waar alle leden zich formeel toe heb
ben verbonden. Mentor Moeders nemen de kinderen, bijvoor
beeld, mee voor picknicks, naar het theater en kunstshows en
ook voor pittoreske tochten in het Himalayagebergte.
De Mentor Moeders zijn het ldoppende hart van de organisa
tie, een groep van tien vrijwilligers die zich tegenover de kin
deren opstellen als waren deze hun eigen kinderen. Ze heb
ben verschifiende achtergronden. DollyAnand, bijvoorbeeld,
is een gracieuze, goedgeschoolde oudere dame, die zelf al
kleinkinderen heeft. Zij troost de kinderen, geeft hun raad,
geeft privé-les aan een aantal van hen, bemiddelt bij ruzies,
staat hen bij tijdens examens en ziet erop toe dat ze goed eten
en zich goed voelen. Meera Sawhny is een jonge Mentor
Moeder in het jongenshuis. Zij begon met het sponsoren van
twee kinderen en toen ze een week daarna het tehuis bezocht,
was ze erg onder de indruk van het reilen en zeilen. “De orga
nisatie doet daadwerkelijk wat ze propageert.” Sedertdien is
Meera blijven komen en heeft zich volledig toegelegd op haar
werk als Mentor Moeder.
Udayan Care beheert reeds enige tijd drie weeshuizen in New
Delhi, waar zon 42 kinderen 30 meisjes en 12 jongens uit
verschifiende delen van India worden opgevangen. “Religie
doet er niet toe. Udayan Care respecteert de religieuze over
tuiging van de kinderen. We zijn volkomen seculier,” zegt
Modi. Recent heeft de organisatie een ander gebouw in
Greater Noida, een buitenwijk van New Delhi, in gebruik
genomen waar 50 meisjes kunnen worden opgevangen. Het
ligt in de bedoeling dat dit gebouw ook een centrum voor
rehabilitatie, onderwijs en geestelijke verrijking (CREATE) zal
herbergen. Dit centrum moet aan zo’n 200 kinderen plaats
bieden. Voorts heeft een gulle gever het mogelijk gemaakt dat
in de naburige deelstaat Haryana een tehuis voor 20 jongens
kon worden geopend. Deze nieuwe instellingen zullen beide
volgens het LIFE-principe van Udayan Care worden gerund.
-

-

Anders dan de meeste kinderen in de Udayan Care huizen
heeft Kiran Modi zelf een zeer plezierige jeugd met alle kan
sen gehad. Zij komt uit een rijke familie in Calcutta (tegen
woordig: Koilcata) voor wie humaniteit een belangrijk princi
pe was. Niet geld werd als het belangrijkste gezien, maar
affectie. Zij trouwde op 18-jarige leeftijd in een familie die

haar aanmoedigde om verder te studeren. Zij was een bril
jante studente en promoveerde uiteindelijk op Amerikaanse
Letterkunde. Dit is precies wat zij de kinderen gunt: een
omgeving waarin zij zichzelf kunnen ontplooien. Urmila, die
op 5-jarige leeftijd haar gewelddadige vader ontvluchtte,
heeft nu ontdekt dat zij talent heeft om te zingen. Ze volgt
momenteel lessen in klassieke kunst en zang. Arti, die met
haar jonger zusje op straat werd achtergelaten door haar
vader, wil danseres worden en volgt lessen in klassieke dans;
Kiran, die als wees achterbleef nadat haar moeder in een
armenhuis overleed, wil piloot worden; Rekha, die door de
familie werd verstoten nadat haar vader door brand om liet
leven kwam, heeft ambities om arts te worden. Met de hulp
van Udayan Care kunnen deze kinderen, ondanks hun zeer
traumatisch verleden, een zonnige toekomst tegemoet zien.
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Mijn Top 10 van “Hindost
Wierish Ramsoekh

H

ulde aan de makers van 5 jaar Hindorama en wat
spijtig dat dit blad in de huidige vorm ter ziele gaat.
Peinzend over mijn laatste bijdrage, passeerden
nogal wat onderwerpen de revue. Dit is overigens wat ik zo
leuk heb ervaren aan het schrijven van een cotumn. Door je
gedachten de vrije loop te laten, komen er dingen in je op,
waar je anders niet zo snel aan zou denken. Dit leidt mij
vaak automatisch richting melancholie, wat zo verbonden
is aan dingen die voorbij zijn. Daarom heb ik als bijdrage
aan de laatste Hindorama, een fenomeen dat straks voorbij
is, een top 10 van mijn “Hindostaanse dingen voorbij”
opgesteld.
Nummer 10 Phulauri: de vergeten helft van de tweeling
Toen ik opgroeide, waren de Hindostaanse snacks bara en
phulauri” een onlosmakeljke tweeling in mijn beleving.
Soms kreeg de een wat meer aandacht dan de ander
natuurlijk, zoals in het Trinidadiaanse liedje van Sunder
Popo “Phulauri bina chutney, kaise bani”. Maar ergens
onderweg in de tijd raakte de phulauri achter hij de bara.
Overal kun je bara’s kopen, de populariteit is alleen maar
groeiende, maar de phulauri raakt wat vergeten. Waar
schijnlijk is het succes van de bara mede te danken aan de
Milan’s, waar in grote karhaiyas (bakpannen) lekker grote
bara’s worden gebakken. Misschien dat dit met de phulauri
te moeilijk is, zou ook misschien te machtig worden. Tja, als
Sunder’s liedje opnieuw uitgebracht wordt, zal het nu vast
Bara bina chutney, kaise bani” heten.
-

Nummer 9 Orhni: een sluier over de sluier
Het recente debat over moslimhoofddoekjes deed mij
beseffen, dat de hindoes hier weer een kans misten om wat
zichtbaarder te worden in de Nederlandse samenleving.
Want wat is er toch gebeurd met de orlini, het hindoe
hoofddoekje? Ik herinner mij, dat mijn nanï in Suriname er
altijd een droeg. Bij mijn moeder werd de orhni al meer iets
voor religieuze gelegenheden. Maar tegenwoordig? Ik denk
dat een doorsnee jonge Hindostaan van nu hij het horen
van het woord, dat vaak onterecht als ‘horni’ wordt uitge
sproken, eerder aan de Engelse betekenis denkt dan aan de
Hindostaanse.
-
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Nummer 8 Wan pipel: Hindostaans Suriname vereeu
wigd op het doek
Ik vraag mij af hoeveel Hindostanen van onder de 40 deze
eerste speelfilm over Suriname nog kennen. Een film met
nogal wat achterliggende verhaaltjes. Zoals de bedreigin
gen aan het adres van de Hindostaanse hoofdrolspeelster
afkomstig van conservatieve Hindostanen, voor wie het
een doorn in het oog was dat in de film een Hindostaanse
zich openstelde voor een creoolse minnaar. De film was
een heldhaftig project van de gerespecteerde Pim de la
Parra, die echter mede vanwege de financiële flop van de
film daarna in een neerwaartse spiraal geraakte. Pim, waar
je ook bent, je bent voor mij nog steeds een grote held van
wege het maken van deze uitstekende film. Een levenslan
ge herinnering voor mij is de scène, waarin een auto door
het Surinaamse landschap rijdt en op de radio ‘Hum the
jinke sahara” van Lata klinkt. Sindsdien de nr. 1 in mijn
Hindostaanse top 100 aller tijden. Als je mij ‘s avonds laat
wakker maakt door hard in mijn oor Suriname” te brullen,
dan denk ik gelijk aan deze scène.
-

Nummer 7 Hindostaanse bekenden van weleer: te snel
heengegaan
Tja, een gebroken hart, epilepsie, kanker, gekwetste trots,
rusteloosloosheid, zovele weggevallen bekenden..., bovengemiddeld hoog .veel te hoog.
-

..

Nummer 6- Mukesh, Rafi, Kishore, Lata en Asha: ze zullen
toch niet vergeten worden?
Ik hoop dat bij al het bewierook van de Hindostaanse
artiesten van tegenwoordig de gouden ouden niet vergeten
zullen worden. Zouden jongere Hindostanen nog opgroei
en met Mukesh en Kishore? Ik denk dat allerwegen hun
belang erg onderschat wordt. Zo zijn de Hindostanen in
diaspora vaak toch anders geworden dan de Indiërs zelf.
Zelfs het eten is anders; mijn vader lust nog steeds geen kip
madras of kip korma. Maar als de melancholieke stemmen
van de gouden ouden klinken, dan is het alsof een band
gesmeed wordt die alle verschillen doet vergeten. Voor mij
persoonlijk is Mukesh de allerbeste, maar Kishore toch
mijn favoriet. Iets in zijn stem, een melancholieke trilling,
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weet altijd een diepe snaar te raken. Alleen had ik vlak voor
zijn dood niet naar het concert in de Doelen in Rotterdam
moeten gaan. Ik zie nog steeds dat belachelijke gezicht voor
mij van een corpulente Kishore, die iets te veel naar de
danspassen van Michael Jackson had gekeken.

een vriend binnen en zag dat ook hij thuis met zijn handen
at. Deze moderne Hindostaanse arts reageerde een beetje
betrapt, maar ik stelde hem gerust dat ik juist bewondering
daarvoor had. Als ik nu mijn kinderen leer om met bestek
om te gaan, heb ik daar wel gemengde gevoelens bij.

Nummer 5 Jongeren in hindoetempels: waar zijn ze
gebleven?
Wanneer komen er interessante pandits, die jongeren
zodanig boeien, dat ze de weg naar de tempel vinden?

Nummer 1 met stip De Hindostaanse eenvoud: Gandhi
legt het af tegen Maya
Het onlangs onthulde beeld van Gandhi in Den Haag wekte
enthousiasme hij veel Nederlandse Hindostanen. Eenvoud
en nederigheid, daar stond Gandhi voor. Dat neemt niet
weg, dat de eenvoud van zijn levensstijl niet bepaald een
rolmodel vormt voor veel Hindostanen. Het pronken met
goud en Mercedes is al van oudere datum. Maar wie tegen
woordig op een Milan rondloopt kijkt toch wel op van alle
sexy kleding. Op een relaxte zondagmiddagvoorstelling, oh
nee, dat heet tegenwoordig ‘gala’ (ja, ja, ook Gandhi’s kin
deren hebben de gala ontdekt), kun je je vergapen aan de
driedelige pakken en mantelpakjes van onze “elite”. Zonen
en dochters van eenvoudige mensen uit Mariënburg of de
polders van Nickerie, die nu zo nodig moeten laten zien dat
ze het hebben gemaakt. Ook de kinderen zijn ontdekt als
object van status en rennen nu van toneellessen naar bijtes
wiskunde naar pianoles. Niet zozeer het hebben en het
doen is on-Gandhiaans als wel de waarde die eraan wordt
gehecht. Ach Maya, doe maar gewoon, dan doe je gek
genoeg. Dat klinkt toch bekend in de oren.

-

Nummer 4 Het hindoeïstische kastenstelsel: emancipa
tie van het individu
Van India naar Suriname naar Nederland, de sociale ver
damping van het kastenstelsel is fascinerend.
-

Nummer 3 Het Sarnaini: voorbij liet kantelpunt
Een tijd geleden zag ik in een OHM-programma een item
over een nieuwe woordenlijst Sarnami-Nederlands. De
reactie van een jongedame tijdens een straatinterview staat
nog op mijn netvlies gegrift. Gevraagd of zij deze woordenlijst zou aanschaffen, keek zij oprecht verbaasd en zei, alsof
het de gewoonste zaak van de wereld was, dat zij geen
Sarnami sprak. Hieraan voegde ze toe “waarom zou ik
ook?” Ik was getroffen door haar woorden, omdat tot dus
ver het kunnen spreken van Sarnami toch een Hindostaan
se norm was. Zijn we voorbij het kantelpunt van normver
andering?
-

Nummer 2 Met de hand eten: het bestek overwint
Een van de goede dingen in het leven is op Hindostaanse
bruiloften lekker met de hand roti te eten. Ik erger mij dan
ook aan die bounties, die zo nodig bestek moeten vragen.
Maar ja, iedereen heeft zijn blinde vlek, ook ik. Soms
gebeuren dingen zonder dat je het door hebt. Tijdens een
verhitte discussie onlangs verweet een van mijn broertjes
mij, toen het tijd was voor de inzet van gemene wapens, dat
ik de gezinscultuur van “thuis met de handen eten” had
verraden. Verhip, dat was waar ook, besefte ik. Ergens na
mijn trouwen was er een lepel in mijn hand gegleden om
niet meer weg te gaan. Laatst kwam ik onaangekondigd hij
-

-

Peinzend over deze top 10 komen andere hitlijsten in mijn
hoofd. Bijvoorbeeld de top 10 van “Hindostaanse dingen
die voorbij hadden moeten zijn”. Op deze lijst zouden zeker
komen te staan: Hindostaanse mannen die hun vrouwen
slaan, daroe-achterbakken van auto’s hij feesten en profes
sionele welzijnsinstellingen. Een andere top 10 zou kunnen
zijn “Hindostaanse dingen die gelukkig zo zijn” met daarop
natuurlijk gemeenschappelijke woonfaciliteiten voor
Hindostaanse bejaarden, vrijwilligersorganisaties en de
honger naar spiritualiteit hij jongeren. Tja, als ik dit zo
bezie, had ik nog heel wat schrijfmateriaal. Wel, misschien
in een volgend leven, dat van Hindorama dan wel te ver
staan.

HINDORAMA

63

Fotograaf Roy Mohan:

“Omgaan met echte
mensen, dat maakt het
vak zo Leuk!”
Fotogaaaaaf! De aparte naam met een
knipoog bUjft hangen. Gave foto’s en een
variatie op het woord “fotograaf’ Sinds
de jaren ‘$0 is “Fotogaaf” een begrip in de
ii..

Randstad en omgeving, maat heer Neder
land is zijn werkgebied. Vakfotogtaaf Roy
Mohan had nooit gedacht dat zijn toe
komst in de fotografie lag.

1
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De boeken zijn te besteLLen bij de desbetreffende

Uitgevers.

dat de wereld van de vedische traditie,
het hindoeïsme, een belangrijke bron
vormt voor het leven van allen: de
mysticus en de ifiosoof, de gevoelsmens
en de rationalist, de gelovige en de
agnost. Het hindoeïsme kan bijdragen
aan vrede in de Nederlandse samenle
ving en in de wereld. Het boek is tevens
een inleiding in het hindoeïsme.

Wereldoorlog in de West
Suriname, de Nederlandse Antillen
en Aruba 1940-1995
Liesbeth van der Horst
ISBN 90 6550 794 9
Uitgeverij Verloren, Hilversum
Prijs: € 10,-

India een uniek boekwerk
Annelies Rigter
Bestellen via emailadres:
arigter@xs4all.nl of 020-6714878/
06-40012099
Prijs: € 20,-

Annelies Rigter is een Amsterdamse
fotografe. Behalve portretten en hu
welijksreportages maakt ze reisrepor
tages, die in vete nationale en interna
tionale bladen zijn gepubliceerd. An
nelies Rigter heeft in de loop der jaren
een fascïnatie opgebouwd voor India,
waar ze dan ook vele malen is geweest.
Door haar huwelijk met een Indiër,
met wie ze ook twee dochters heeft,
kon ze diep in de Indiase samenleving
doordringen. Afgelopen zomer had
Annelies Rigter een grote over
ziclitstentoonstelling van het werk,
dat zij in India maakte. Belangrijke
thema’s in haar werk zijn: rituelen,
religie en beelden uit het dagelijkse
leven. Van deze tentoonstelling is in
samenwerking met Kodak een uniek
boekwerk samengesteld. De oplage is
beperkt.
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Voetafdrukken uit
de Vedische Wereld
Hari Rambaran en Devi Koeldiep
ISBN 90 5573 509 4
Uitgeverij Damon
Prijs: € 16,90
Dit boek heeft als subtitel: Bijdrage van
hindoes aan de interreligieuze dialoog
in Nederland. Een interreligieuze dia
loog heeft soms de neiging zich te ver
wijderen van het alledaagse leven doordat
theologische en ifio
*.‘ sofische systemen
met euaar woruen
vergeleken. Dat kan
interessant en boei
N 4 end zijn, maar de
auteurs hebben met
dit boekwerk veeleer
beoogd mee te den
•
ken vanuit de eigen
traditie over vraag
stukken die zich in
verleden en heden in onze pluriforme
samenleving voordoen. Niet geloofssys
temen ontmoeten elkaar, maar mensen
van vlees en bloed. De auteurs hebben
hun bijdrage geleverd vanuit het besef
-

-

.

-

.
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Suriname, de Nederlandse Antillen en
Aruba waren tijdens de Tweede We
reldoorlog niet bezet, maar raakten
wel bij de oorlog betrokken. Geraf
fineerde olie uit Cura
çao en Aruba en bauxiet
dlOlHLOi (grondstof voor alumi
IN DE WEST nium) uit Suriname wa
ren van essentieel be
lang voor de geallieerde
oorlogsindustrie. Engel
i se en Amerikaanse mi
litairen beschermden
deze industrieën. Hun aanwezigheid
bracht nieuwe welvaart en een nieu
we, lossere levensstijl, maar stimuleer
de ook het streven naar zelfstandig
heid. Dit proces werd versterkt door
dat de contacten met het moederland
verbroken waren. Desondanks leefde
de bevolking mee met de gebeurtenis
sen in Europa. Er x•verden hulpacties
georganiseerd en veel Surinamers en
Antillianen vochten in geallieerde
dienst. De weinige Surinamers, Antil
tianen en Arubanen in Nederland had
den een relatief groot aandeel in het
verzet. Wereldoorlog in de West geeft
een levendig beeld van deze vergeten
geschiedenis.
‘
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Dr. man Adhin Instituut (JAI)
Instituut dat helpt bij zoektocht naar informatie over Hindostaanse cultuur
,.

JAI
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Anektd men ektô, na ekveshtd
“Eenheid in verscheidenheid, geen uniform iteit”
Binnenkort verschijnt de volgende publicatie:

HINDOEISME IN WOORD EN BEELD
Een bundeling van in HINDORAMA
verschenen artikelen over het Hindoeisme

Postbus 61035, 2506 AA Den Haag • T 070 365 46 88 • F 070 365 44 46
KvK Haaglanden 27266486 • Postbank 4604555
E info@adhin-instituutorg • W www@adhin-instituut.org

COMMUNICATIEBUREAU

SAM P RES HAN

VERKOOPPUNTEN
Nederland • Suriname
Den Haag: Ram’s Videotheek
(Beekiaan 277 • 070 3605414)
Rotterdam SME Shipprng
(Korte Bajonetstr. 54 • 010 4366922)
Utrecht InvestfinanceGroep
(M P Lindostr 21 b • 030 2671772)
Amsterdam Soedamah Advocaten
tLontarpaimstr. 71 • 020 6903016)

Suriname:
HINDORAMA5jr.
(verzamelnummers)

€5,- OP=OP!

Boetiek Sunayna (Cocobiacoweg 53)
Vaco N.V (Domineestraat 26)
Faranaz Lit. (Hermitage Mali Unit 205)
Sanoush Books (Mahonyiaan 67)

www.sampreshan.nI
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AL UW DRUKWERK
• Prepress: Vormgeving, Logo/Huïsstïjl en DTP
• Drukealisatie: Handelsdrukwerk, Tijdschriften, Boeken,
Reisgidsen, Brochures, Flyers
•Jetverzorging en vertaling (Sarnami/Hïndi/Sanskrïet)
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