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Vreugde en Verdriet
Alhoewel je weet dat ieder mens eens heen zal gaan, is
het altijd moeilijk als het moment daar is. Toch zal je
erin moeten berusten, zeker als er van een natuurlijke
dood sprake is. Wanneer je dierbaren door de hand van
misdadigers of op een andere onnatuurlijke wijze sterven, wordt het extra moeilijk. En nog moeilijker als
bestraffing van betrokkenen uitblijft, zoals nog steeds
het geval is bij de decembermoorden van Suriname, de
moorden in Oost-Timor en nog op vele andere
plaatsen in de wereld. Maar is gerechtigheid
gediend als deze uit arrogantie wordt nagestreefd? De aanslagen van 11 september 2001
in de VS zijn buitengewoon misdadig, maar
het geeft te denken als een land zich boven alle
rechtsregels verheven voelt bij de gevangenneming en bestraffing van betrokken personen.
Wat te denken van Guantanamo? Straks zitten
we opgescheept met een eigentijdse versie van
de Pirates of the Caribbean.
In de wereld is er veel ellende. De beste foto van het jaar
handelt er altijd over. Is er nooit iets leuks te fotograferen? Het Huwelijk van het Jaar, bijvoorbeeld? Of zijn dat
soort emoties niet de moeite waard? Ook niet van moeders, die nog niet bereid lijkt de troon af te staan, terwijl
het volk staat te trappelen om Maxima als de nieuwe
koningin te begroeten? Oeps, is er ook nog een koning?
In de roes van de glitter en glamour van het koningshuis
is voor velen hier ellende een ver-van-mijn-bed-show. Je
beleeft de vreugde van het leven in een vrije maat-

schappij, waarin je je kunt laten gaan, genieten van
leuke dingen en je voor je rechten kunt opkomen. Maar
je wordt wel weer verdrietig als je leest over groepsverkrachtingen van kinderen van 12 jaar; conducteurs die
door kinderen in elkaar worden geslagen; de NS
(Nederlandse Spoorwegen) die tot een ware Nationale
Smart is verworden.
De beelden van oorlog en onderdrukking, van
armoede en aardbevingen, stemmen ook niet
tot vreugde. Als je daaraan denkt, wordt het
verdriet om het verlies van een dierbaar persoon misschien draaglijker. Aan zulk verdriet
kun jezelf wat doen, je bent niet afhankelijk
van gemeenschaps- of regeringsoptreden.
Vers II,12 van de Bhagavad-Gita “Nimmer was
er een tijd waarin Ik niet bestond, noch u, noch
al deze heersers, noch zal in de toekomst ook
een van ons ophouden te bestaan.” biedt steun.
Natuurlijk ben je verdrietig omdat een dierbare er niet
meer is. Aan de andere kant zullen ze er altijd zijn, als jij
dat wilt. Je kunt hen wel zien of met hen praten, alleen
moet je daarvoor dieper in jezelf gaan.
Alhoewel we weten dat er nooit alleen vreugde is, maar
ook verdriet, wens ik u - wellicht een beetje laat, maar
toch nog - mede namens de uitgever en medewerkers
van Hindorama alle goeds voor 2002 toe.
Kanta Adhin
Hoofdredacteur
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Ekam sat-vipra

Gedurende zijn leven heeft hij voortdurend de eenheidsvisie van de Vedanta uitgedragen. Dit woord, samengesteld
uit Ved (= weten) en anta (= einde), is dat deel van de oudIndiase Vedische literatuur dat aan het eind van elke Veda
voorkomt (de Upanishads). Maar Vedanta heeft ook een
diepere betekenis, namelijk “het einde van het weten”,
de grondslag en de bekroning van alle weten, omdat
hij alomvattend en universeel is. Jnan Adhin belichaamde “het weten” en dat niet alleen vanwege
zijn naam (Jnan is Sanskriet voor kennis/wijsheid). Zijn veelzijdige kennis en de toewijding
waarmee hij deze overdroeg en toepaste, maakten
hem tot een bijzondere Surinamer en een bijzondere wereldburger. In 1998 werd hij door het International Biographical Centre (Cambridge, VK) uitgeroepen tot “International Man of the Year”. Hij behoort
tot de 500 personen ter wereld van wie de biografieën zijn
opgenomen in het “Milennium Time Capsule Book”.

bahudha vadanti
Het Werkelijke
is Eén, de Wijzen
noemen Het met
Jnan Adhin en echtgenote Esha Damyanti Nandelall

verscheidene namen

Adhin werd te Ornamibo geboren in een landbouwersgezin. Zijn vader, bekend als Mahajan Ramadhin, was na
beëindiging van zijn contractarbeid in het toenmalige

Jnan Adhin droeg de Vedantische
eenheidsgedachte met verve uit
Met politie-eer en begeleid door muziek van de
Surinaamse politiekapel, dat heel stemmig Om
Jay Jagdish Hare ten gehore bracht, vond op
21 januari 2002 de crematieplechtigheid van
dr. mr. drs. Jnan Hansdev Adhin plaats aan de

Brits-Guyana als vrij man naar Suriname gekomen. Jnan
was het zevende kind in een gezin van negen, zes zoons en
drie dochters. Vader Ram en moeder Dowlatia hechtten
veel waarde aan goed onderwijs en de zoons werden gestimuleerd in Paramaribo naar school te gaan. Op de lagere
school kon Jnan zo goed mee, dat hij de eerste klas mocht
overslaan. Op zijn zestiende was hij hulponderwijzer en op
zijn twintigste hoofd van een lagere school. Op 21-jarige
leeftijd huwde hij de in Paramaribo geboren en getogen
Esha Damyanti Nandelall (1927–1988), met wie hij zes kinderen kreeg. In die tijd was het opmerkelijk dat hij als goedgeschoolde hindoe (die zich niet tot het christendom had
laten bekeren) ook koos voor een hindoepartner.

dr. Sophie Redmondstraat te Paramaribo. Hij
overleed na een kortstondig ziekbed in
Nederland op 16 januari 2002, acht dagen voor
zijn 75-ste verjaardag. Op deze dag was hij
voornemens zich geheel terug te trekken uit het
© Foto:

actieve maatschappelijke leven en zich op het
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(fotograaf K. Bobovec)

spirituele toe te leggen.
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Adhin bleef tot 1961 actief studeren en behaalde diverse
diploma’s. Als eerste Surinamer vertrok hij in 1952 met een
studiebeurs naar India, waar hij filosofie en vergelijkende
taalwetenschappen studeerde. Van 1958-1961 studeerde hij
aan de universiteiten van Amsterdam en Utrecht en werd
driemaal doctorandus (Niet-Westerse Sociale Wetenschappen, Wijsbegeerte & Pedagogiek, en Culturele Antropologie) en meester in de rechten. Daarnaast promoveerde hij
cum laude in Groningen in de economische wetenschappen op het proefschrift Development Planning in Surinam
in historical perspective. Als stelling poneerde hij onder
meer dat het in Suriname gesproken Hindostaans (Sarnami Hindustani) op dezelfde gronden een Surinaamse
taal is als het Creools (zgn. Neger-Engels, later Sranang
HINDORAMA
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Tongo). Eenmaal terug in Suriname (1961) werd hij ook
politiek actief in de Hindostaanse partij VHP en was tweemaal minister van Justitie en Politie. Daarnaast gaf hij aan
de Universiteit van Suriname en verschillende andere
hogere onderwijsinstellingen colleges en bleef voortdurend actief op cultureel en maatschappelijk gebied. Hij was
aan talloze organisaties verbonden, alsook aan culturele,
literaire en vakbladen. De laatste jaren werkte hij als regeringsadviseur en stond ook pro deo de Nationale
Assemblee op wetgevingsgebied bij. In het dagelijks leven
liet hij zich vooral inspireren door al het moois in de
natuur en kon heel erg genieten van mooie, dichterlijke
teksten. Hij voelde zich nooit aangetrokken tot luxe; eenvoud en soberheid waren zijn devies.
Volgens mr. Carlo Jadnanansing, notaris te Paramaribo en
voorzitter van de Raad van Toezicht van het Jnan Adhin
Fonds (zie Hindorama 3/2001), vertegenwoordigde Adhin
een unieke combinatie van kennis, wijsheid en maatschappelijke bewogenheid. Hij hield zijn kennis en wijsheid niet voor zich, maar maakte er werk van deze over te
dragen. Dit gold niet alleen voor zijn filosofische ideeën,
maar evenzeer voor zijn vakgebieden. Zo was hij één van
de meest gerespecteerde redacteuren van het Surinaams
Juristenblad. Zijn artikel voor het novembernummer
(2001) over de geheime financiële uitgaven van de president schreef hij nog in zijn ziekbed.
André Nandelall benadrukt dat zijn zwager zich vooral liet
leiden door het besef van orde en regelmaat in het universum, één van de voornaamste fundamenten van de
Indische cultuur, gebaseerd op de Veda’s. Zoals er een
immanente kosmische orde bestaat, zo dient ook het leven
op aarde te worden geordend. Adhin’s drang naar kennisoverdracht, zijn publicaties op velerlei gebied,
alsook zijn vele wetgevingsproducten moeten in
dit licht worden bezien.

mensheid, kan met recht zijn lijfspreuk worden genoemd.
Jnan Adhin heeft nimmer gepretendeerd met nieuwe ideeën te komen, maar altijd gepleit voor toepassing van de
oude wijsheid van de Veda’s in de hedendaagse maatschappelijke context. Hij ontpopte zich als een cultureel
activist die zich inzette voor een gelijkwaardige positie van
alle etnisch-culturele groepen in Suriname. In zijn met een
eerste prijs bekroonde essay “Eenheid in Verscheidenheid”
(1957) stelt hij dat de polsslag van het Surinaamse leven
met zijn bonte mengeling van rassen en groepen, met hun
verschillende culturen, talen, tradities en godsdiensten,
soms verward aandoet, omdat de verschillende ritmen niet
altijd overeenstemmen. “De grote opgave is nu deze diverse ritmen op elkaar af te stemmen, zodat een harmonisch
en aaneengesloten geheel ontstaat.” .... “Laat geen enkele
groep zich minderwaardig of meerderwaardig gevoelen,
doch gelijkwaardig, hoewel anderswaardig. Laat elke groep
op de haar karakteristieke wijze, in actieve coöperatie en
harmonie met andere groepen, het hare bijdragen tot de
culturele en sociale opbouw van Suriname. Laat er geen
eenvormigheid en eentonigheid zijn, doch eenheid in verscheidenheid!” Met deze eenheidsvisie verzette hij zich
tegen pogingen van de creoolse bevolkingsgroep om het
Surinaams nationalisme tot een creoolse zaak te maken.
Hij inspireerde menig jonge Hindostaan om na te denken
over hun Surinaams-Hindostaanse identiteit, waarmee hij
in hoge mate heeft bijgedragen tot emancipatie van de
Hindostaanse bevolkingsgroep. Het was dit doel dat hem
in de politiek verbond met Jagernath Lachmon, die de VHP
vanaf 1949 tot aan zijn dood in oktober 2001 leidde. Adhin’s
filosofie van eenheid in verscheidenheid werd de filosofische grondslag voor Lachmon’s verbroederingspolitiek. Na
de dood van Lachmon leidde Adhin de partij
naar het partijcongres van 23 december

De betekenis van Adhin voor de Surinaamse
maatschappij ligt met name in zijn filosofie
van “Eenheid in verscheidenheid”, gebaseerd
op de Sanskriet spreuk Ekam sat-vipra bahudha vadanti – Het Werkelijke is Eén, de Wijzen
noemen Het met verscheidene namen. Deze
spreuk uit de Rig-Ved, het oudste boek der

2001, waar op ordelijke wijze een nieuwe voorzitter (Ram
Sardjoe) werd gekozen. Op dit congres werden Lachmon
en Adhin tot erevoorzitters van de partij benoemd.
Sardjoe benadrukte diverse malen de wetenschappelijke
verdiensten voor de VHP van Adhin, die op de 53-ste verjaardag van de partij overleed.
Op religieus gebied liet Adhin zich leiden door een andere spreuk uit de Rig-Ved, Ekam santam bahudha kalpayanti – Het Heilige is Eén, Het wordt op verscheidene
manieren voorgesteld en uitgebeeld. Adhins’s universele
kijk op godsdienst werd tijdens de crematieplechtigheid
gememoreerd door President Venetiaan. Hij haalde aan
dat het Jnan Adhin was die het verbod in Suriname op
traditionele Afrikaanse godsverering liet intrekken.
Religieuze verdraagzaamheid, het niet denken in sektarische hokjes, daar pleitte Adhin voor. Hij hechtte niet
zozeer aan geloof, maar aan gedrag. “Niet geloof en dogma’s zijn belangrijk, maar gedrag en levenswijze,” stelde
hij altijd. Hij oversteeg de verschillende hindoestromingen. Hoewel geboren in een Sanatan Dharm familie, liet
hij zich niet leiden door de daarbij behorende rituelen.
Dit werd hem niet in dank afgenomen door Sanatan
Dharm pandits, voor wie rituelen de boventoon voeren.
Adhin had uitdrukkelijk de wens te kennen gegeven bij
zijn crematie bepaalde rituele handelingen achterwege
te laten. Dit was reden voor Pandit Haldhar Mathurapersad van de Krishna Mandir af te zien van assistentie
aan de familie, ondanks het feit
dat hij bijna 40 jaar met Adhin
heeft samengewerkt en nog
steeds gebruik maakt van
diens pennenvruchten
(o.a. in het maandblad
Dharm Prakash). De
religieuze dienst tijdens de crematie werd
op verzoek van Adhin
geleid door een Sanatan Dharm pandit (Pt.
Nandoe) en een pandita van de Arya Samaj
(Pta. Baldew).

Een laatste groet van kinderen en kleinkinderen

Jnan Adhin heeft zich zijn leven lang onbaatzuchtig voor
land, volk en gemeenschap ingezet. Voor velen heeft hij als
guru gefungeerd. Tijdens zijn verblijven in Nederland verzorgde hij er altijd lezingen op het gebied van het hindoeïsme en riep op tot behoud van de culturele identiteit. Zijn
ideeën en gedachten zijn in talrijke publicaties vastgelegd.
Zijn boodschap was altijd: “Lees en denk vooral zelf na.
Neem niet klakkeloos aan wat anderen zeggen!”

Rouwplechtigheid op
18 januari 2002 in
Ockenburgh (Den Haag)
Foto links: Adhin’s zus,
m w. R a m n a t h , n e e m t
afscheid

P r e s i d e n t Ve n e t i a a n c o n d o l e e r t d e f a m i l i e
Foto links: Rouwdienst in het VHP-partijgebouw
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Adhin was velen B
tot voorbeeld

egin jaren zestig was het
voor Hindostaanse jongeren
in Suriname - ik zat toen op
de Kweekschool - een uitdaging
om gezonde nationalisten te zijn,
zonder de banden met de bakermat van onze cultuur te verbreken.
In deze sfeer van het vinden van
nieuwe wegen was daar op een
goede dag Jnan Adhin, kersvers na
zijn studies in Nederland en India,
rijk beladen met vele universitaire
titels. De Hindostanen glommen
van trots en zagen in Adhin een belangrijke voorbeeldfiguur. De verwachtingen waren hoog gespannen. En daar heeft Jnan Adhin als
patriot goed aan beantwoord. Hij
mengde zich in de discussie die
Bruma via Wi Eygi Sani naar buiten bracht. Adhin beantwoordde
de vraag over wie echte Surinamers waren met de wijsheid uit de
Upanishads: Anekta men ekta, na
ekaveshata - Eenheid in verscheidenheid, geen eenvormigheid. Dit
is nu een grondbeginsel in Suriname dat door allen als vanzelfsprekend wordt aanvaard. Suriname is als een bloementuin waarin alle soorten bloemen kunnen
bloeien. Een opvatting als Vasudhaiva kutumbakam (De wereld is
één familie), een eeuwenoud principe uit de hindoe geschriften,
werd door Adhin in Suriname
geïntroduceerd. Jnan Adhin zal
voorts de geschiedenis ingaan als
de man die de naam SarnamiHindustani heeft ingevoerd, waardoor deze taal als één van de Surinaamse talen werd erkend.
Ik volgde godsdienstlessen bij
hem. Als een moderne guru legde
hij ons in de taal van onze tijd de
grondbeginselen van de hindoefilosofie en spiritualiteit uit. Zijn
boeiende uitweidingen over karma, reïncarnatie, evolutie deden
een nieuwe wereld in mij opengaan. Zijn scherpte van geest en
welbespraaktheid in het Nederlands en in het Hindi maakten
diepe indruk op mij. Als ik terugdenk aan mijn vormingsjaren, dan
flitst het beeld van Jnan Adhin
zoals hij vroeger voor de klas
stond, nog steeds door mijn geest.
Hij is voor mij altijd een voorbeeldfiguur gebleven.

V. l . n . r.
Pa r l e m e n t s v o o r z i t t e r S a r d j o e, P r e s i d e n t Ve n e t i a a n ,
V i c e - p r e s i d e n t A j o d h i a e n m w. A j o d h i a

10

HINDORAMA

Drs. Moti Marhé
1 • 2002

O

nlangs ging één van Suriname’s grootste intellectuelen heen. Dr. Jnan Adhin was een hoogbegaafd en erudiet
persoon. Weliswaar was hij beroemd om zijn vele titels en oogstte hij alom lof en waardering in de Surinaamse
samenleving, binnen de universitaire gemeenschap van Suriname heeft hij niet de erkenning gevonden die hij
verdiende. Immers, gelet op de statuur en het intellectuele formaat van Adhin zou hij op zijn minst een professoraat
hebben moeten aangeboden gekregen aan de Anton de Kom Universiteit. Niet alleen in Suriname werd Adhin
geroemd om zijn intelligentie en ijver, ook in Nederland spraken hoogleraren die hem hebben gekend hun bewondering uit. Een bekende hoogleraar liet zich tegenover mij als volgt uit over dr. Adhin: “Hij schreef zich in bij onze studierichting en binnen een paar maanden had hij niet alleen door zijn ijver, maar vooral door zijn intelligentie de
belangrijkste wetenschappelijke inzichten over de culturele antropologie onder de knie.” Adhin heeft overigens op
latere leeftijd zijn universitaire studies afgerond. Hij was eerst (hoofd)onderwijzer en heeft daarna in sneltreinvaart
enkele studies gedaan. Als jurist-filosoof en antropoloog heeft hij een grote verdienste gehad voor de Surinaamse
samenleving en in het bijzonder voor de Hindostaanse gemeenschap. Hij heeft onder meer inzichten uit het hindoeïsme toegankelijk gemaakt voor velen. Dr. Adhin heeft niet alleen titels behaald, maar zich ook dienstbaar opgesteld.
Wat dat betreft heeft hij velen de juiste weg gewezen. Het gaat er immers niet om allerlei studies te doen en graden te
behalen, maar vooral om de vergaarde kennis ter beschikking en ten dienste te stellen van de vooruitgang en een beter
begrip. Ook in politiek opzicht heeft hij zijn verdiensten gehad. Adhin is bovendien voor velen bewust dan wel onbewust een idool en rolmodel geweest. Postuum dus hulde aan hem. Hij is formeel geen professor geweest, maar informeel was hij dè professor van Suriname. Zijn boeken, artikelen en lezingen horen tot het intellectuele erfgoed van
Suriname en de Surinaamse gemeenschap.
Dr. Chan E.S.Choenni

A N E K TA M E N E K TA , N A E K V E S H TA
Eenheid in verscheidenheid,
geen uniformiteit

Adhin’s as werd deels uitgestrooid in
de Para-rivier bij Ornamibo

I

k ontmoette de heer Adhin voor het eerst op het huwelijk van één van zijn dochters met één van mijn beste vrienden.
Vóór die tijd kende ik hem alleen uit de verhalen van mijn ouders en als auteur van vele, veelal religieus en filosofisch
getinte artikelen. Ik kan mij nog goed herinneren hoe trots mijn ouders waren op de man die in de zestiger jaren de aandacht van de Nederlandse media opeiste door in een zeer korte periode in maar liefst vier studierichtingen af te studeren en
ook nog eens te promoveren; hoe ze hem als voorbeeld voor mijn broers en mij stelden. Hij had zich op velerlei gebieden
weten te ontwikkelen; bovendien was hij altijd bezig met zijn eigen taal en cultuur. Hij was degene die had aangetoond dat
het niet of rechten of Hindi was, maar dat als je echt wilde het èn èn kon zijn.
Toen ik - ouder geworden - kennis nam van zijn artikelen groeide mijn bewondering voor de heer Adhin. Waar anderen er
niet in slaagden de Vedische leer in normale mensentaal te verwoorden, ging het deze intellectueel heel makkelijk af. Waar
anderen bleven steken in de verschillen tussen de diverse stromingen binnen het hindoeïsme, toonde de heer Adhin keer op
keer aan dat de dieperliggende betekenis steeds hetzelfde was. Waar andere politici steeds rijker en rijker werden, was de heer
Adhin tevreden met wat hij had en bouwde hij op eigen kracht aan zijn toekomst. Het waren met name deze eigenschappen
waar ik vaak met anderen vol bewondering over heb gesproken.
Ongeveer 14 jaar geleden had ik mijn eerste ontmoeting met de heer Adhin. Ik had verwacht een droge, beetje wereldvreemde professor te zullen begroeten, maar tot mijn grote verbazing ontmoette ik een zeer warme, uiterst attente en bovenal eenvoudige man. Ik was de mens achter dr. mr. drs. J.H. Adhin tegengekomen: een mens van vlees en bloed, een echtgenoot, (groot-) vader en schoonvader. Ik was er zó trots op dat ik de Adhin in levenden lijve had gesproken en samen met hem
dal, bhat, roti, karhi, chatni en dergelijke had gegeten, dat ik het dagen daarna aan een ieder vertelde, die het maar horen
wilde. Nu, januari 2002, moet ik tot mijn grote spijt vaststellen dat Suriname een zoon van zeer grote betekenis heeft verloren. De hindoes is een groot kenner van de geschriften en ethiek ontvallen. Het levende voorbeeld van velen is er niet meer,
maar zijn naam, zijn denkbeelden en publicaties zullen bij velen voortleven.
Mr. Aniel Autar
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de dekolonisatie van Afrika werden
de Indiërs door de Afrikanen gedwongen te vertrekken. De meesten
verloren alles. Rutten: “Maar wat je
niet verliest, is je opleiding. Dat is je
kapitaal.”
Eind jaren zestig/begin zeventig vertrok het grootste deel van de OostAfrikaanse Indiërs naar Engeland, dat
in de jaren daarna een economische
crisis doormaakte. “De mensen met
een opleiding klommen langzaam op.
Maar veel moslims bleven steken in
slecht betaalde banen in de textielindustrie en verpauperden.” De Britse
regering reageerde op de massale
migratie door strengere immigratiewetten te introduceren, maar dit terzijde. Belangrijk in Rutten’s uitleg is

Onderzoeker Mario Rutten:

“De kracht van Hindostanen
is dat zij gericht zijn op
vandaag en de toekomst”
V
Krishna Salikram

orig jaar zomer werden diverse Engelse steden
geteisterd door heftige rellen tussen Aziatische en
Engelse jongeren. Voor velen kwamen de onlusten
als een donderslag bij heldere hemel. Hindostanen in
Nederland waren geschokt. Socioloog dr. Mario Rutten,
hoofd van de Amsterdamse dependance van het
International Institute for Asian studies (IIAS) van de
Universiteit van Amsterdam (UvA), was echter niet verbaasd. Een gesprek over de rellen met deze Azië-specialist
mondt uit in onvermoede inzichten in de migratiegeschiedenis van Hindostanen.
Behalve hoofd van het IIAS in Amsterdam is Rutten ook
universitair hoofddocent aan de afdeling Sociologie en
Antropologie van de UvA. Daarnaast is hij medeoprichter
en directeur van het Platform Asian Studies in Amsterdam
(AsiA). Hij doet onderzoek in onder meer India (Gujarat)
en Indonesië. Een imposante lijst van publicaties is het
bewijs van zijn wetenschappelijke arbeid. Hij wordt regelmatig geconsulteerd door de media.
Rutten begint met de opmerking dat Aziaten en Engelsen
al in het begin van de jaren tachtig tegenover elkaar stonden. Ook nuanceert hij de benaming ‘Aziaten’. “De ZuidAziatische gemeenschap in Groot-Brittannië bestaat uit
diverse groepen: Indiërs, Pakistanen, Bangladeshi, elk met
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een eigen achtergrond en geschiedenis. Bovendien zijn er
nog subgroepen. Zo zijn de Indiërs onderverdeeld naar
kaste of de regio waar zij vandaan komen.” Tijdens de woelige dagen hadden de media het over moslimjongeren uit
Pakistan en Bangladesh. Ook daar plaatst Rutten een kanttekening. “Een groot deel van de islamitische jongeren
komt niet uit Pakistan of Bangladesh, maar uit Oost-Afrika.
Tussen 1900 en 1960 zijn hun ouders of grootouders uit het
voormalige Brits-Indië naar Oost-Afrika gegaan, toen
genoemde landen vaak niet eens bestonden.”

Diepere achtergrond
Rutten verwerpt het idee dat de islamitische achtergrond
een rol speelt in de opstandigheid van de jongeren. Als verklaring haalt hij de sociaal-economische positie aan in
combinatie met de specifieke migratiegeschiedenis. “De
ouders van deze jongeren zijn door de Britten naar landen
als Kenia, Tanzania en Uganda gehaald om er als arbeiders
te werken. Ze waren vaak ongeschoold en hadden een
ondergeschikte positie.” Hij trekt een vergelijking met een
andere groep Indiërs, de Gujarati’s, waarnaar hij veel
onderzoek heeft gedaan. “De Gujarati’s hadden wel onderwijs genoten en spraken Engels. Zij waren zogeheten vrije
migranten. De Britten vonden hen geschikt om lagere
banen in de ambtenarij te vervullen. Zij hadden dus over
het algemeen een betere startpositie dan de moslims.” Na
1 • 2002

dat de uit Oost-Afrika afkomstige
ouders wilden dat hun kinderen zouden integreren in de Engelse samenleving. In Afrika hadden zij zich afzijdig gehouden van de zwarte Afrikanen, want ooit zouden ze immers
terugkeren naar India. “In die isolatie
zagen de ouders de reden van hun
verbanning uit Oost-Afrika. Die fout
wilden zij niet weer maken. Zij waren
blij om in Engeland te wonen.” Een
andere reden was dat de band met de
familie in India langzaam maar zeker
verwaterde. Daarnaast zou integratie
ook de slechte maatschappelijke
positie verbeteren. “De kinderen werden aangespoord om thuis geen
Urdu, Gujarati of Panjabi te spreken,
maar Engels. Resultaat was dat de
kinderen de moedertaal een beetje
konden verstaan, maar niet meer
konden spreken,” aldus Rutten.
De poging tot integratie leidde echter
niet tot verbetering van de sociaaleconomische positie van de migranten uit Oost-Afrika. De maatschappelijke achterstelling beu, eisten de jongeren hun positie op. De rellen zijn
het gevolg van deze militante opstel1 • 2002

ling, concludeert Rutten. “Ze zeggen:
‘Onze ouders hebben altijd hun
mond gehouden en hun best gedaan,
maar toch worden wij in Engeland
niet als gelijken geaccepteerd’. In
zulke omstandigheden slaat de vlam
gemakkelijk in de pan.” Rutten heeft
kritiek op de reactie van premier
Blair. “Hij had het meteen over relschoppers. Volgens hem hadden de
onlusten niets te maken met slechte
sociaal-economische omstandigheden. Daarmee ging hij voorbij aan de
diepere oorzaken.” Rutten vergelijkt
Blairs opstelling met de reacties na de
terroristische aanslagen van 11 september. “Als je wijst op de diepere
achtergronden van de aanslagen,
wordt je verweten begrip te hebben
voor de terroristen. Dat is kortzichtig,

ene werelddeel naar het andere. Ze
verlaten een vertrouwde cultuur en
ontmoeten een andere. Ze zijn
genoodzaakt om hun relatie met het
land van herkomst opnieuw te definiëren, evenals hun relatie met het
nieuwe land.” Die ontwikkeling heeft
positieve gevolgen voor het integratieproces, althans voor Hindostanen
(en Gujarati’s). “Ze weten zich staande te houden in een nieuwe omgeving en slagen erin hun weg te vinden. In Nederland zegt men: je woont
hier, dus moet je je aanpassen. Moet
je kijken wie dat zegt. Het zijn mensen die zich nooit hebben hoeven aan
te passen. Ze weten niet hoe moeilijk
dat proces is. Ze denken dat alleen
het westen modern en veranderlijk is
en dat de rest traditioneel is en niet

maar kennelijk was Blair met betrekking tot de rellen bang voor een dergelijke reactie.”

wil veranderen. Maar de groep van
migranten die oorspronkelijk uit
India komt, is erin geslaagd zich in
korte tijd meerdere malen aan te passen aan een nieuwe omgeving.”

Transnationalisme
Rutten verwacht niet dat er rellen zullen uitbreken onder Hindostanen in
Nederland. Volgens hem lijkt hun
integratie even geruisloos te gaan als
bij de Indo’s. “Hun kracht is dat zij
gericht zijn op vandaag en de toekomst. In Den Haag vinden allerlei
activiteiten plaats. Hindorama, OHM,
het jaarlijkse Hindostaanse filmfestival, bijvoorbeeld, zijn een bewijs van
deze ontwikkeling. Via internet
maken jongeren links met Suriname
en India. Ze reizen naar India. Voor
hen is India veel dichterbij dan het
land ooit geweest is voor de oudere
generatie.” De ‘dubbele migratie’ binnen drie generaties, van India via
Suriname naar Europa, verbindt
Rutten met het globaliseringsproces.
“Globalisering heeft twee gezichten.
Het is niet alleen een kwestie van
snellere geldstromen. Er vindt ook
een transnationaal proces van personen plaats. Mensen migreren van het

Rutten ziet graag dat dit transnationalisme ook door Hindostaanse studenten wordt bestudeerd. Dat
gebeurt nog te weinig. Vooralsnog
zijn het niet-Hindostanen die zich in
dit onderwerp verdiepen. Zoals een
Duitse UvA-student die een scriptie
schreef over de groepsreizen van
Hindostanen naar India. “De groepsreizen zijn erg populair. Er zijn reisbureaus in Den Haag die bijna uitsluitend daarop draaien.
Uit de scriptie bleek dat Zuid-India,
meer dan Noord-India, door Hindostanen als een thuis wordt ervaren.
Dit vanwege de vele gelijkenissen met
Suriname, waaronder het landschap.
Je zou kunnen zeggen dat de
Hindostanen in het land van hun
voorouders op zoek gaan naar
Suriname. Het is die belangstelling
voor de eigen gemeenschap en
geschiedenis die ik wil stimuleren.”
HINDORAMA
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FOCUS

Column

Hindi en Hindostaans
I

n Suriname is de verplichting om
kinderen naar school te sturen
vastgelegd in de leerplichtwet van
1876. Omdat kinderen van de BritsIndische contractanten niet goed
presteerden, besloot de toenmalige
gouverneur Lohman in 1890 om officiële koeliescholen op te richten waar
deze kinderen in eigen taal onderwijs
kregen. Dit onderwijs werd verzorgd
door Hindostaanse leerkrachten.
Naarmate de immigratie langer duurde, nam het aantal contractanten dat
zich blijvend in Suriname vestigde toe.
Daardoor werden de koeliescholen
een probleem. De gouverneur vond
namelijk dat deze nieuwe Surinaamse
burgers onderwijs in de Nederlandse
taal moesten genieten en deze taal
ook actief moesten beheersen. De
scholen werden in de loop van de
jaren één voor één gesloten, de laatste
in 1906. Na de Tweede Wereldoorlog
nam de Hindostaanse gemeenschap,
met steun van het Indiase consulaat,
zelf de verzorging van het Hindionderwijs ter hand. Dit stond los van
het onderwijs op de gewone scholen.

Interessant is de vraag of de Hindostaanse bevolkingsgroep een even
groot aantal intellectuelen zou hebben voortgebracht als de overheid de
koeliescholen had gecontinueerd. In
het hoger onderwijs wordt de Nederlandse taal immers belangrijker. De
creoolse bevolkingsgroep, die het
Nederlands in belangrijke mate van
huis uit meekreeg, heeft wat dat
betreft een voorsprong. Hindostanen
hebben weliswaar academici voortgebracht - dat is niet hetzelfde als intellectuelen -, maar op taalkundig en
literair gebied zijn ze weinig ontwikkeld. Dit is te zien aan het geringe aantal romanschrijvers, journalisten,
essayisten en dergelijke. Wat er is, is
vooral in Nederland ontwikkeld. Een
gering deel van de Hindostaanse academici pretendeert het Hindi of Urdu
te beheersen, maar ik vrees dat hun
kennis weinig meer dan een Bollywoodtaal betreft. De eigenlijke toets
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van de beheersing van het Hindi is
wanneer men in deze taal moeiteloos
een serieus boek over een onbekend
onderwerp kan lezen, een speech kan
houden of een beetje foutloos een
tekst kan schrijven.

Poelier en Tropische Markt

DE LELY
gen. Dit is een branche met toekomst en met hard werken
hoop ik steeds meer prestige en goodwill te verwerven.
Nadeel is dat ik elke dag van 5.00 ’s morgens tot 10.00 uur
’s avonds bezig ben, waardoor mijn sociale leven in het
gedrang komt. Ik heb weinig tijd voor familiefeesten en
nog minder tijd voor mezelf. Soms springen mijn broertje
en zwager bij, zodat ik een beetje tijd heb om uit te gaan.
Ambities
Ik wil de beste Hindostaanse poelier worden en ooit een
keten van poelierszaken in de grote steden hebben. Ik wil
graag een beetje status in de gemeenschap verwerven,
want dan gaan vele deuren voor je open. Als groot en eerlijk zakenman wil ik dat het mijn vrouw en kinderen te zijner tijd aan niets ontbreekt.

Ongeveer honderd jaar later zien we in
Nederland hetzelfde gebeuren als in
Suriname: een streven naar onderwijs
in eigen taal en cultuur en verzorging
van Hindi-onderwijs in eigen tijd. Ik
vraag me af wat het nut is om duizenden Hindostaanse kinderen elke zondagmorgen naar een of ander schooltje te begeleiden om als gedresseerde
debielen ‘a-aa’, ‘ie-ieie’, ‘oe-oeoe’ enzovoorts te leren. Ten eerste weet ik uit
eigen ervaring dat een taal onderhouden moet worden, anders vervliegt zij.
Dat geldt ook voor het Engels en zeker
voor het Hindi waarmee bijna niemand in Nederland in aanraking
komt. Ten tweede kan je rustig de
vraag stellen wat het culturele nut van
deze lessen is. Kinderen kunnen er
een ‘Hindostaans’ gevoel aan overhouden, maar verder niets weten van
die cultuur en zelfs Hollandser dan de
Hollanders zijn.

Karakter
Mijn sterrenbeeld is weegschaal. Ik ben hard, maar rechtvaardig voor mijn personeel. Ik kan niet tegen schijnheiligheid en waardeer eerlijkheid. Soms wil ik meer doneren
aan goede doelen (bv. weeshuizen in Suriname en India)
dan ik zelf bezit. Als ik iets niet goed heb gedaan, probeer
ik dit zo snel mogelijk recht te zetten. Ik heb een vlotte babbel en zet me 100% in voor wat ik wil bereiken.

E

mile Badal (22) runt nu al ruim twee jaar zijn eigen
zaak De Lely in Den Haag. De jonge ondernemer
zag al gauw dat er een markt was voor een
Hindostaanse poelier. “Er zijn veel Hindostanen die niet
alle soorten vlees eten en ze vinden het niet prettig als kip
en doks met hetzelfde mes worden gesneden als varken en
rund. Bij mij lopen ze dat risico niet.” Emile’s klanten
komen helemaal uit Leeuwarden, Den Bosch en Utrecht.
“Ze willen allemaal korting. Soms denk ik: ‘Wat verdien ik
eraan?’ Maar toch mats ik ze, omdat ze de moeite nemen
naar mij te komen.” De kwaliteit van Emile’s doks (“Ik verkoop geen Franse eenden, maar ‘zwarte doksen’) wordt
onder Hindostanen geroemd. “Maar toch gaan ze soms
naar anderen, waar ze de doks voor twee kwartjes goedkoper kunnen krijgen. Dan komen ze de volgende keer bij
mij terug met de opmerking dat die doks van daar vettig
ofzo was.” Emile, nog ongehuwd, doorliep de Mavo en
deed daarna opleidingen voor detailhandel en voor verpleegkundige. Toen hij 19 was, leidden zijn neef en diens
vader, die een groothandel in kipproducten runden, hem
op tot poelier. Met hun steun en die van zijn ouders kon
hij al gauw een bestaande zaak overnemen.

Als het om een extra inspanning op
het taalkundige vlak gaat, dan zou ik
liever hebben dat de jongere generatie
Hindostanen zich bekwaamt in het
houden van speeches, schrijven - een
geraffineerd Nederlands taalgebruik
zonder ‘dat koe’ en ‘die meisje’ - en
literair-artistieke vorming. Politieke
scholing en maatschappijvorming
zou hen ook niet misstaan, zeker gelet
op de wijdverbreide behoefte aan
beperkt orthodoxe, religieuze interpretaties van mens en maatschappij.
We leven immers in Nederland en de
taalinspanning dient in de eerste
plaats hierop te zijn berekend. De cultuurgeschiedenis van Suriname en
vooral de emancipatie van de
Hindostaanse bevolkingsgroep leert
ons deze les.

Voor- en nadelen
Ik vind het fijn mijn eigen baas te zijn en niet elke ochtend
tegen iemand anders “Goedemorgen baas” te hoeven zeg-

Ruben Gowricharn
1 • 2002

1 • 2002

Favoriete kleding
Als dagelijkse kleding: een spijkerbroek met een trui. Als ik
uitga, kleed ik me “op en top”, maar ik houd niet van een
driedelig pak. Favoriete merken zijn Versaci en Armani.
Favoriete eten
Geloof het of niet, maar ondanks het feit dat ik er de hele
dag mee bezig ben, houd ik van doks in onze eigen donkere masala (kerrie). Daarnaast lust ik Chinees, Grieks en
echt Javaans eten en op zijn tijd ook stamppot met boerenkool.
Hobby’s / uitgaan
Ik luister graag naar Hindostaanse muziek, vooral van
Hemant Kumar, Talat Mahmood en Rafi. Ik hou ook van
rapmuziek (R&B) en van drummen. Ik heb thuis mijn eigen
drumstel. Verder ga ik graag naar shows van Indiase
artiesten en naar multiculturele discotheken.
Meest memorabele moment
De dag dat mijn nichtje, Talisha, werd geboren. Zij is het
eerste kleinkind van mijn ouders. Ze is nu 2 jaar en ik verwen haar heel erg.
Gouden tip
Je geheimen en je portemonnee zijn je beste vrienden.
Vertel je (beroeps)geheimen en ideeën aan niemand. Ook
niet aan een dierbare vriend, want ook hij kent je niet als je
in financiële nood verkeert.
HINDORAMA
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Trouwen op z’n Hindostaans
Hoe denken jongeren erover?
Elke zomer stromen de uitnodigingen van familie en
vrienden voor het huwelijk van hun zoon of dochter binnen. Ben je familie of een goede
vriend, dan word je op alle dagen
verwacht: het huwelijk bij de burgerlijke stand en het feest erna,
bhatvan (het feest de dag voor
het huwelijk) en de vivah
(het huwelijk). Het is het
levenswerk van vele ouders
om hun kinderen volgens
de hindoeritus te laten
trouwen en, als het
even kan, met alle pracht
en praal. Soms is er sprake
van ‘dekha dekhi’: als de
één het kan, kan ik het ook;
of ik moet het nog beter doen.
Hoe staan in Nederland opge-

Narin (student, 22 jaar): “Ik vind het Hindostaans huwelijk
mooi; het kent erg veel symboliek. Maar voor mij hoeft het
niet allemaal zo uitgebreid. Ik heb mijn ouders al gezegd,
dat als ik ga trouwen, ik dat liever in de mandir doe.
Hopelijk denkt mijn aanstaande partner er ook zo over. Die
heb ik nog niet. Van een vriend van mij, die ook niet zoveel
op heeft met al dat gefeest, hoorde ik dat de ouders van zijn
vriendin er niet aan denken om hun dochter in de mandir
te laten trouwen. Ze willen alle glitter en glamour en de
mandir vinden ze te sober. Wat zullen hun kennissen denken? Dat ze zich geen groot huwelijk kunnen permitteren?
Of zijn vriendin daar zelf ook
zo over denkt of dat ze niets
heeft in te brengen, weet ik
eigenlijk niet. Het zou mij
echter niet eens verbazen als
haar mening er niet toe doet.
Ouders zien het als hun eigen
eer en vergeten wel eens om
wie het eigenlijk precies
draait.”
Malti (administratief medewerkster, 20 jaar): “Oh ja, ik
wil graag een groots huwelijk.
Dat lijkt me prachtig Je bent
dan echt een koningin en je
partner koning. Natuurlijk
moet het wel binnen de financiële
mogelijkheden liggen. Bij ons is dat
ook zo. We gaan over anderhalf jaar
trouwen, ik spaar en mijn aanstaande
man ook. En onze ouders betalen
mee. We willen een catering nemen,
zodat de hele familie niet twee dagen
lang hoeft te zwoegen met al het eten.
Je weet wel, de hele dag uien, knoflook en aardappelen schillen, kohra
(pompoen - red.), bhata (aubergine –
red.), kouseband en andere groenten
snijden en ook honderden roti’s maken. Zo’n catering kost natuurlijk
extra. Desnoods nemen we met bhatvan een dj in plaats van een band.
Dan bespaar je wat. Op het huwelijk
zelf willen we wel een band.”

groeide jongeren tegen dit
fenomeen? Hindorama
peilde de mening
van een aantal
jongeren.
Met dank aan het bruidspaar
Gita Ramlakhan en
Preshaan Radjtalsingh
voor het gebruik van
hun trouwfoto’s.
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Jay (scholier, 18 jaar): “Sorry, maar
die shit hoeft voor mij niet, hoor. Ik
weet dat het allemaal heel heilig is
enzo, maar je merkt er op die dagen niet veel van. Het is
allemaal zo hectisch, iedereen rent heen en weer en weet
niet eens precies waar alles toe dient. En op het huwelijk
zelf gaat het toch vooral om de muziekband. Nou, laat die
dan maar zijn gang gaan en trouw maar thuis ofzo. Ik weet
het niet, hoor. Ik ben er nog niet aan toe, maar mijn zus is
twee jaar geleden op z’n Hindostaans getrouwd en ik vond
het maar een gedoe. Het lijkt wel alsof je in de tijd teruggaat. Plotseling moet alles volgens gewoontes uit de middeleeuwen, op de grond eten, met een blad en dat soort
1 • 2002

dingen. En dan heb je van die mensen die eigenlijk alleen
maar komen om te keuren of het allemaal wel goed is georganiseerd, of er genoeg eten en drinken is, weet je wel, en
anders gaan ze erover praten.”
Sharda (studente, 24 jaar): “Ik weet dat het voor mijn
ouders erg belangrijk is dat ik op z’n Hindostaans trouw. Ik
zit er wel een beetje mee. Ik ken mijn vriend nu al twee jaar
en nou ja, je begrijpt wel dat we echt niet alleen koffie en
thee samen hebben zitten drinken al die tijd. Dat soort
dingen kun je eigenlijk niet met je ouders bespreken. Ze
zullen best wel vermoeden
dat ik geen maagd meer ben,
maar door er niet over te praten, bestaat dat probleem - als
je het zo moet noemen - niet.
Voor mijn vriend en mij hoeft
het niet zo, maar we willen
onze ouders niet voor het
hoofd stoten.”
Kumar (marktverkoper, 21
jaar): “Een echt ouderwets
Hindostaans huwelijk, dat wil
ik, met karhi en dal enzo.
Niets van die moderne dingen, vegetarische nasi met,
hoe heet dat ding? Tahoe. Hier
is de burgerlijke stand verplicht, maar
ik ga nog niet wettelijk trouwen, alleen
op z’n Hindostaans. Later gaan we
voor de wet trouwen. Eerst gaan we bij
mijn ouders inwonen en wanneer we
genoeg hebben gespaard, gaan we
apart wonen.”
Nandita (kledingverkoopster, 22):
“Ach, ik vind de vorm niet zo belangrijk. Hindostaans huwelijk of gewoon
burgerlijke stand. Ik hecht er niet aan.
Voor mij is het belangrijker dat het
huwelijk stand houdt. Je ziet zo vaak
dat er meer energie in de organisatie
van het huwelijk wordt gestoken, dan
in het huwelijk zelf. En na een paar
maanden gaat het paar al uit elkaar.
Waar dienen dan al die religieuze
spreuken toe? Het is een en al oppervlakkigheid. Als het hindoehuwelijk
zo’n diepe betekenis heeft, dan moet
je dat ook in je samenzijn waarmaken. Ik heb een
Nederlandse vriend en hij wil graag op z’n Hindostaans
trouwen. Ik heb hem wel gezegd dat hij dan wel moet
begrijpen waar het allemaal om gaat en hij is er heel erg
geïnteresseerd mee bezig. Ik denk dat hij het inmiddels
allemaal beter weet dan ik en vele andere Hindostanen die
zogenaamd heel erg met hun cultuur bezig zijn.”
Om redenen van privacy is bij sommige
personen de naam veranderd.
HINDORAMA
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UIT DE NOTARISPRAKTIJK

JE MOET TROUWEN
L

axmi werd wakker en rook de
geur aan haar handen. De lucht
uit haar ouderlijk huis had zich
in haar vingers gedrongen. Slaperig
vroeg ze zich af of ze misschien met
haar handen had gegeten. Ja natuurlijk, de nog warme roti had ze gedoopt
in tomatenchatni en geproefd van iets
dat haar - zo wist ze nu - nooit zou loslaten. Drie weken was ze niet naar het
ouderlijk huis gegaan toen haar vader
voor de deur had gestaan met een
plastic tas in de hand. Hij stond dubbel geparkeerd, de motor nog aan.
Laxmi had naar de lege parkeervakken
gekeken. Hij overhandigde haar de tas.
“Alles goed? Je moeder heeft naar je
gevraagd. Wanneer kom je thuis?
Okay, ik ga...” en hij was naar de auto
gelopen en weggereden. Laxmi had
geen tijd gehad om hem zelfs maar
een vraag te stellen. Ze had zich met
de tas, die een doordringend masalaspoor trok, naar het trappenhuis
gehaast in de hoop niemand tegen te
komen.

Eenmaal terug op haar kamer stroomden de tranen over haar wangen, terwijl ze de plastic tas op tafel legde
boven op allerlei papieren. Ze zocht
naar papieren zakdoeken en snoot
haar neus; ze stond voor het raam dat
uitkeek op een zorgvuldig gecultiveerd
wild bos. Het groen van de zomer
glansde in de zon van de regen.
Iedereen klaagde dat het dit jaar
zoveel regende. Zij had niet willen vertellen dat zij het helemaal niet erg
vond. De regen gaf haar een reden om
zich in het weekend in huis op te sluiten. Ze ging op haar bed zitten en keek
om zich heen. Misschien wel goed dat
hij niet was binnengekomen. Het was
een troep die zij even zorgvuldig als
het bos daarbuiten om haar heen had
gecultiveerd. Kopjes met opgedroogde
restjes, boeken, tijdschriften en reclamefolders op de vloer tussen en op
allerlei kledingstukken. Ze kon lange
zwarte haren zien liggen op de vloer
terwijl stof danste in het zonlicht. Ze
hoorde hoe het zachte verkeersrumoer werd onderbroken door het
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dichtslaan van de voordeur van het
flatgebouw. De meeste studenten lagen nog te slapen.
Het was zondag. Haar vader was zeker,
zoals gewoonlijk, vroeg opgestaan en

had roti gemaakt. ‘s Zondags aten ze
thuis altijd vroeg en gingen daarna op
familiebezoek of anderen kwamen bij
hen. Ze had er nooit van gehouden,
dat vroege gekletter in de keuken terwijl zij en haar zusjes zin hadden om
uit te slapen. Dat was nu een van de
dingen waar ze volop van genoot, de
stilte waarin ze wakker kon worden
zonder gemopper of geklaag om haar
heen. Ze stond op, pakte de plastic tas
en liep weer terug naar het bed. Alles
was keurig in plastic bakjes verpakt.
Kouseband met aardappel, roti, een
halfvol jampotje met tomatenchatni.
Ze at met haar handen uit de plastic
bak en goot de chatni uit het potje.
Haar vader wist precies waar ze van
hield. Hij had dit speciaal voor haar
klaargemaakt, besefte Laxmi. Maar dit
besef maakte haar niet vrolijk. ‘Als hij
echt van me hield, dan zou hij dit niet
afgeven aan de deur. Dan zou hij zijn
binnengekomen’.
Ze vroeg zich af wat ze moest doen. Ze
had geen zin meer om elke keer als ze
bij haar ouders kwam weer hetzelfde

Chitra Gajadin

aan te horen. Haar ouders vonden dat
ze nu haar keuze moest maken. Ze was
tenslotte al zevenentwintig, de huwbare leeftijd al gepasseerd. “Je wordt er
alleen ouder en lelijker op, wie zal dan
nog met je willen trouwen?” had haar
vader gezegd. En Laxmi had wel
begrepen wat hij nog had willen toevoegen. Geen enkele Hindostaanse
man zou nog met haar willen trouwen.
Nou, misschien een weduwnaar met
een riks kinderen. Voor de rest bleven
er alleen maar kandidaten over van
een ander ras. Hollanders of creolen.
Turken of Marokkanen werden niet
eens genoemd. Die waren kennelijk
bij voorbaat uitgesloten. Het ergste
vond Laxmi dat haar vader nog geen
maand nadat haar relatie met Rajender uit was al begon over trouwen. Hij
had zonder overleg haar telefoonnummer doorgegeven aan een ‘geschikte’
kandidaat. Na nog geen vijf minuten
aan de telefoon wist ze al dat het niets
zou worden. Het afgelopen halfjaar
hadden haar ouders en de rest van de
familie haar achtervolgd met steeds
hetzelfde: “Je moet trouwen, nu het
nog kan.” Trouwens, ze was de oudste
en moest het dus niet verpesten voor
haar twee jongere zussen.
“Ik heb niet eens de kans gekregen om
mijn verdriet te verwerken,” vertelde
Laxmi aan een vriendin. “Ik kende
Rajender al drie jaar en hield van hem.
Ik begrijp niet hoe hij van me kon verlangen dat zijn moeder bij ons in huis
zou intrekken na ons huwelijk. Hij en
zijn moeder vonden dat doodnormaal. Ze hadden het er ook al over dat
ik maar beter kon stoppen met die
vervolgstudie. Eén diploma was genoeg. Ik heb altijd gedacht dat ik hem
kon overtuigen van wat ik wil en wat
het voor mij betekent. Ik had nooit
verwacht dat hij alleen maar naar zijn
moeder zou luisteren.”
“Hield hij wel genoeg van je?” vroeg
haar vriendin.
“Ja....”, zuchtte Laxmi.
“Wat wil je nu? Wil je niet trouwen
zoals de meeste meisjes?”
“Natuurlijk hoop ik een keer iemand
1 • 2002

te ontmoeten met wie ik kan trouwen.
Maar ik wil zelf kunnen kiezen. Waarom
moeten mijn ouders dat voor mij bepalen?”
“Ach, de meeste ouders zijn ervan overtuigd dat ze het beste voor hebben met hun
kind en denken dat wat zij zelf hebben
ondergaan zo gek niet was. En vaak is het
de familie die erachter zit. Waarschijnlijk
worden ze achtervolgd met vragen waarom
je nog niet getrouwd bent.”
“Ja, dat klopt, dat geven ze ook eerlijk toe.”
“Ik vind niet dat ouders het recht hebben
om dit soort belangrijke stappen in je leven
voor jou te bepalen. Het gaat om jouw
leven. Je hebt het recht om je eigen beslissingen te nemen.”
“Eigenlijk heb ik niets eens de kans gehad
om echt na te denken wat ik wil. Wil ik wel
kinderen? Ik denk niet dat ik echt een huisvrouw wil worden. Ik zou ook graag een
keer naar India willen gaan naar een echte
guru. Het spirituele interesseert mij. Ik heb
het gevoel dat mijn leven nog voor mij
ligt....”
“Dat is toch zeker ook zo! Hoe kom je er bij
om zo te praten. Maar ik geef toe, nadenken
over wat je met je leven wil, is nou niet één
van de eerste dingen die je leert. Veel van
wat er in ons leven gebeurt, overkomt ons
gewoon of erger nog, wordt door anderen
voor ons ingevuld.”
“Ik zou zo graag nog……”, fluistert Laxmi
met verstikte stem.
“Je hebt er alle recht op, Laxmi. Ik weet
zeker dat je op een dag iemand zal tegenkomen die voor jou bestemd is. Waar ben je
bang voor?”
“Ik hou van mijn ouders. Echt, ik vind het
verschrikkelijk dat ik al bijna een maand
niet naar huis ben gegaan. Ik wil ze geen
verdriet aandoen, maar ik kon er niet meer
tegen, Asha, ik kon er niet meer tegen. Ze
achtervolgen me telkens met hun opmerkingen. Ze kunnen nergens anders meer
over praten als ik er ben. Daarom dacht ik,
ik blijf een tijdje weg.”
“Het is normaal om van je ouders te houden. Maar hoe ze met je omgaan is niet
normaal. Je hebt het recht om je eigen
leven te leiden. Vergeet dat niet! Wat moet
je anders? Trouwen, kinderen krijgen en je
uitsloven voor je familie? Is dat wat je wilt?”
“Ik wil het contact met mijn familie niet
verbreken, ik wil er bij horen,” zegt Laxmi.
“Ik denk dat je eens heel goed moet nadenken wat je zelf wilt. Kies je voor je eigen
leven of laat je het bepalen door je familie?”
“Ik weet het niet meer”, zegt Laxmi en staart
naar de verte alsof ze een visioen ziet van
haar toekomst.
1 • 2002

Een huis kopen?
Waar moet U op letten?
Mr. P.F.W. Sebök

Samen een huis of een flat kopen. Een prachtidee! In het begin gaat alles voorspoedig en is
er niets aan de hand. De lusten en natuurlijk
ook de lasten van de woning worden gedeeld.
Maar waarom moet u naar de notaris?
Voorbeeld: vriend en vriendin kopen samen een woning, elk voor de
onverdeelde helft. Ieder krijgt dan 50% van de woning op naam. De
hypotheekbank sluit zich bij deze gedachte aan en leent het geld voor de
aankoop aan beiden uit. De partners zullen hoofdelijk aansprakelijk
zijn voor de terugbetaling van de schuld. De bank heeft het recht de
gehele geldlening bij ieder van hen afzonderlijk te verhalen. Hoe zij
intern (onder elkaar) de schuld zullen dragen, staat daar volkomen los
van. En hoe gaat het fiscaal en wat gebeurt er bij overlijden? Een van de
partners heeft eigen geld, de ander niet. Moet dat vastgelegd worden?
Wat verandert er als de partners met elkaar trouwen? Moet er eerst een
samenlevingscontract komen?
Een huis kopen is niet zomaar iets. Zeker in deze tijd, waarin de prijzen
werkelijk huizenhoog zijn. Hoe verloopt zo’n koop eigenlijk? Er zijn
twee momenten: die van de koop zelf, dat is het moment dat u “ja” zegt
tegen de verkoper. En dan is er - vaak maanden later - het moment van
de levering. U tekent dan bij de notaris de leveringsakte en meestal ook
de hypotheekakte en krijgt vervolgens de sleutel overhandigd.
Natuurlijk wilt u er zeker van zijn dat u bouwkundig gezien een goede
koop doet. Uw makelaar kan daarbij helpen. Maar u wilt ook geen juridische belemmeringen tegenkomen voor uw woongenot. Er kunnen
bepaalde afspraken op het huis rusten die aan het huis gebonden zijn,
waardoor u de woning niet kunt gebruiken zoals u voor ogen had. Ook
kan over een paar jaar blijken dat de bodem onder het huis of de tuin
vervuild is. Bij de koop kunt u afspraken maken over een eventuele verdeling van de reinigingskosten.
Zoals gezegd verloopt de koop van een huis in twee fasen: koop en levering. Maar na de koop zit u er wel aan vast, zelfs al heeft u er alleen
maar mondeling “ja” tegen gezegd. U kunt natuurlijk wel de nodige ontbindende voorwaarden in het schriftelijke koopcontract opnemen,
zoals de voorwaarde dat u de financiering rond krijgt. De notaris maakt
de leveringsakte op. Om niets over het hoofd te zien, verrichten de notaris en zijn/haar medewerkers onderzoek in openbare registers.
Daarnaast wordt bij de betrokken partijen geïnformeerd naar hun precieze bedoelingen en hun positie. Zijn ze getrouwd, gescheiden, zijn ze
handelingsbevoegd? Stel dat de verkoper gescheiden is en zijn ex nog
mede-eigenaar is, dan is haar toestemming nodig voor de verkoop. Zo
zijn er nog veel andere zaken waarop de notaris kan stuiten en die moeten worden geregeld, voordat de akte van levering werkelijk kan worden
opgemaakt. Om u te verzekeren van een juridisch juiste koop is er dus
bij de notaris al heel wat onzichtbaar werk verricht.
HINDORAMA
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Podium
Misleidende reclame
Arshana Thakoersing
namens Dancegroup Payal
Via Hindorama wil ik graag aandacht vragen voor het probleem van misleidende reclame binnen de Hindostaanse
gemeenschap. Niet om een bepaalde organisatie aan te
vallen, maar wel om het probleem aan de orde te stellen.
Rabbit Promotions organiseerde op 26 december 2001 in
zaal De Hooiberg een Christmas Party. Zoals gebruikelijk
werd het evenement via diverse media en flyers gepromoot. Merkwaardig is dat de organisatie hierbij, zowel op
de flyer - met foto en al - als via de radio, ook een optreden
aankondigde van Payal, een dansgroep uit Den Haag. Laat
het nu zo zijn dat ik zelf in Payal zit en er achter kwam dat
er onrechtmatig gebruik werd
gemaakt van de naam van de dansgroep. Wij probeerden te achterhalen waarom de organisatie zonder
overleg met de groepsleden een
optreden had aangekondigd. Helaas
konden we niemand bereiken die
hierover ging. Ondertussen had ik
wel hier en daar gekeken wat voor
reclame er precies voor het feest
werd gemaakt. Tot mijn grote verbazing en woede werd in de uitgaansagenda van een site, die veel door
Hindostanen wordt bezocht, een
compleet ander programma voorgeschoteld. Er stonden namen van
bandjes die niet op de flyer voorkwamen en de meeste op de flyer
genoemde bands waren niet op de
site terug te vinden. En van al de
dansacts die op de flyer stonden,
werd geen een op de site vermeld.
Ik wil hiermee niet alleen laten zien
hoe onze namen ten onrechte worden gebruikt, maar ook
hoe Hindostanen goed in de maling worden genomen. Ze
trekken hun portemonnee open voor iets, met het idee dat
ze ervan zullen genieten, niet wetende dat hun later op de
avond zal worden medegedeeld dat “door omstandigheden” een optreden niet zal plaatsvinden. Ze balen vervolgens misschien heel eventjes en gaan daarna vrolijk door
met dansen, zonder erbij stil te staan dat de organisatoren
er een flink slaatje uitslaan. Ik vind het heel belangrijk dat
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Vriendschap met de Megaterrorist?
Dewanand

voornamelijk de jongeren - want zij worden het meest
gedupeerd - even stil moeten staan bij hetgeen hun aangeboden wordt en niet alle informatie als vanzelfsprekend
moeten aannemen. Even belangrijk is dat er van de organisatie meer duidelijkheid komt over het reilen en zeilen
van dit soort evenementen. Tot op zekere hoogte moet er
een garantie zijn dat wat aangeboden wordt, ook daadwerkelijk geleverd wordt. Ik wilde die duidelijkheid graag van
iemand van “Rabbit Promotions”, maar kon niet bij de
juiste persoon terechtkomen.
Het incident met Payal is ter
illustratie. Ik vind het belangrijk
ruchtbaarheid aan deze kwestie te
geven om jongeren bewust te
maken van valse/misleidende reclame binnen Hindostaanse kringen. Hoe bewuster de doelgroep,
des te voorzichtiger, verantwoordelijker en eerlijker zullen de organisaties worden en zullen zij wel
twee keer nadenken voordat ze
een bepaalde reclametactiek toepassen. Maak je beloftes waar, dan
heb je een tevreden klant en zie je
die hoogstwaarschijnlijk de volgende keer terug omdat hij vertrouwen
in je heeft. Ik wil niet zeggen dat
geen enkele organisatie te vertrouwen is. Er zijn wel degelijk goede
waar we trots op kunnen zijn, maar
er zijn organisaties waarbij vraagtekens kunnen worden geplaatst en
waarvan de activiteiten bloot moeten worden gelegd. Maar of het
(jongere) Hindostaanse publiek hierop zit te wachten, is
misschien de vraag. Hun mentaliteit is plezier hebben en
genieten. Maar wat als je (telkens) wordt teleurgesteld door
iets anders voorgeschoteld te krijgen? Geniet je dan nog?
Lach je dan nog? Je maakt er misschien het beste van, maar
intussen leunen de organisatoren relaxed achterover met
een sigaar in de hand en een grijns van oor tot oor. Voor
hen was het een geslaagd feestje want het geld is mooi binnen.
1 • 2002

Sedert de onafhankelijkheid van India en de vorming van
Pakistan, zijn beide naties verwikkeld in een schijnbaar
eindeloos getouwtrek om betwist gebied, waarbij de diverse Pakistaanse dictators steeds opnieuw als agressor optraden. Hoe staan beide naties er na ruim vijftig jaar bekvechten voor?
Pakistan heeft de afgelopen tien jaar naam gemaakt door
als sponsor en adviseur op te treden van het Talibanbewind in Afghanistan. Het is opvallend dat de islamitische grondwet (Sharia) is
ingevoerd, nadat de Taliban
de macht kreeg. Vrouwen en
niet-moslims hebben in dit
islamitisch rechtsstelsel praktisch geen rechten; zij kunnen zelfs niet eens als getuige optreden. Bij verkrachtingen of verbrandingen van
vrouwen gaan de schuldigen
(moslimmannen) krachtens
de Sharia meestal vrijuit,
omdat de familie van het
slachtoffer onder druk wordt
gezet om vergiffenis te schenken. Heden ten dage is Pakistan een verarmd en vervallen land. De afgelopen tien jaar is gemiddeld 30% van het
Bruto Nationaal Produkt besteed aan het opbouwen van
het leger. Deze bewapeningspolitiek kan vergeleken worden met het concept van een ideale Hitleriaanse economie, “totale mobilisatie”, dat in het befaamde boek Mein
Kampf wordt uiteengezet. Joseph Goebbels en Adolf Hitler
zouden zich vereerd voelen als zij dit konden aanschouwen. Niettemin voelt elke Nederlandse burger aan dat
Pakistan internationaal bekend staat als het land van de
Megaterrorist. Het is de belangrijkste producent en exporteur van drugs, opiaten, seksueel gefrustreerden en goed
getrainde islamitische terroristen. Ronduit schandalig is
het collecteren van geld door Mullahs, die feitelijk het volgende zeggen: “Mijn geliefde Pakistaanse broeders, doneer
geld voor het doden van hindoes.” Hitler was op dit punt
veel slimmer met het volkswagenproject, waarbij het geld
heimelijk werd besteed voor de bouw van Nazi-tanks.
1 • 2002

De moeder van Azië is hoe dan ook India. Praktisch de hele
Aziatische cultuur (ruim 2,7 miljard zielen) is ontstaan in
het hart van dit overwegend hindoeïstische land.
Momenteel nemen de investeringen in de computerindustrie (ICT, IT, Telecom, softwareontwikkeling enz.) van
dit land alleen maar toe. Ook de biotechnologie en de bioinformatica worden nu grondig ontwikkeld. De Indiase
ruimtevaart wordt snel volwassen en een Amerikaanse
ruimtevaartdeskundige heeft zelfs voorspeld dat India de
eerste onbemande missie naar Mars zal uitvoeren. De hele
particuliere sector van deze kapitalistische gigant is goed
georganiseerd en er is veel investeringskapitaal, waardoor
het ondernemersklimaat zich stevig verder kan ontwikkelen. Voor het ontwikkelen van handel, industrie, technologie en het consolideren van de IT-industrie is er grote
behoefte aan politieke rust en binnenlandse vrede in India.
Lobbyisten uit de industrie zullen dan ook elk grootschalig
conflict met klem afraden en de overheid zwaar onder
druk zetten om tot een diplomatieke oplossing te komen.
Hierom is de Indiase BJP-regering gedwongen elke stap
goed af te wegen en escalatie zoveel mogelijk af te remmen. Dit alles dwingt de Indiase regering ertoe handjes te
schudden met de Megaterrorist en de gemoederen van de
hindoes te sussen, die het getreiter van de terroristische
moslims zat zijn. Normaliter zou elke hindoe het liefst
onder een boom willen gaan zitten en complexe religieuze
filosofieën intikken op een high tech laptop. De moslim
daarentegen zou de laptop gebruiken om te berekenen hoe
snel de hele wereld geïslamiseerd kan worden en hoe het
geweld daarbij gemaximaliseerd kan worden. Voor het
resultaat van deze berekeningen verwijs ik u naar de WTCramp.
Tot slot nog wat stof tot nadenken.
• Vers 2.33 uit de Bhagavad-Gita zegt: “Als je deze religieuze oorlog echter niet strijdt, zul je wegens plichtverzuim
zonden op je laden en zo je naam als held verliezen.”
• Een oeroud spreekwoord luidt: “Een oorlog kent alleen
maar verliezers”.
HINDORAMA
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Vedische numerologie

Praktische tips voor een gelukkiger leven
Correspondeert met Mercurius en heeft als karakteristieken: sterk,
obstinaat, onafhankelijk, wijs, aantrekkelijk, indrukwekkend, vaak in
het buitenland, veel geluk (zowel in bij loterij als in liefde).
Geluksdagen: woensdag en vrijdag en dag 5, 14 en 23 van elke maand
Gelukskleuren: groen, turkoois, aardetinten en wit. Nooit rood!
Geluksstenen: smaragd, groene toermalijn (bij studie) Geluksperioden: 21
mei - 20 juni en 21 augustus - 20 september Minder gunstig: als Mercurius
retrograde is en zondag

5

Terwijl astrologie in het westen vaak wordt afgedaan als flauwekul en als wetenschap niet serieus
wordt genomen, althans niet openlijk, lezen we
vrijwel allemaal stiekem onze horoscoop in de
krant. We zijn blijkbaar toch wel geïnteresseerd
in heden en toekomst.
In India maakt astrologie een wezenlijk deel uit
van de cultuur. Daar vindt geen enkel huwelijk
plaats zonder een of meer astrologen te raadplegen. Alle belangrijke beslissingen worden er pas
genomen nadat een astroloog is geconsulteerd.
Zelfs zaken als oorlog en vrede kunnen aan de
hand van de sterren worden bepaald. De vedische astrologie is erg verfijnd, maar onder de
beoefenaars is ook veel kaf onder het koren. In de
Indiase astrologie neemt het lot een centrale
plaats in. De lotsbestemming staat voor 90% vast.
Het lot is verbonden met de begrippen dharm en
karma, waar nu niet op wordt ingegaan. Omdat
Hindostanen erg geïnteresseerd zijn in de toekomst is het misschien goed om kennis te nemen
van een niet al te moeilijke methode om zelf het
een ander uit te dokteren, zonder kapitalen uit te
geven aan lokoe-mang’s, obia-mangs en andere,
soms dubieuze, toekomstprofeten.
Je kan je lotsbestemming uitrekenen door alle
cijfers van je geboortedatum bij elkaar op te tellen. Als je bijvoorbeeld op 28-2-1969 bent geboren, ga je als volgt te werk. Je telt eerst op:
2+8+2+1+9+6+9=37. Daarna 3+7=10 en tot slot
1+0=1. Je moet de uitkomst dus herleiden tot één
cijfer (in dit geval is dat 1). Er zijn negen cijfers
die corresponderen met negen hemellichamen.
Bij de berekening is de tijd van geboorte van
invloed. Het is belangrijk te weten dat een dag
loopt van zonsopkomst tot zonsondergang Als je
vier uren voor zonsopgang bent geboren, zijn er
sterke invloeden van het voorafgaande getal.
Astrologie op zich heeft geen betekenis zonder te
weten hoe het lot kan worden verzacht en geluk
naar je kan worden toegehaald. Je lot staat in
grote lijnen vast, maar binnen dat raamwerk is er
wel degelijk ruimte om het dragelijk te maken en
het dagelijkse leven aangenaam te maken. Dit
kan door rekening te houden met cyclussen (een
cyclus is altijd een periode van 9, te weten: 9 jaren, 9 maanden, 9 dagen), maar bijvoorbeeld ook
door het gebruik van bepaald voedsel. Vooral
kleuren en stenen hebben een duidelijk meetbare invloed. Het effect is binnen enkele weken
merkbaar. In de vedische astrologie spreekt men
van remedies en gelukspunten.
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Martin Buldeo Rai

De betekenis van
nummers

Correspondeert met Venus en heeft als karakteristieken: negatief,
emotioneel, romantisch, geen geluk met geld, lang jong, ongewilde
seksuele relaties, goede verteller, geïnteresseerd in occultisme.
Geluksdagen: woensdag, vrijdag en dag 6, 15 en 24. Daarnaast ook dag 3, 9,
12, 18, 21,27 en 30 van elke maand Gelukskleuren: wit, chroomgeel, geel,
alle zalmkleuren. Nooit zwart! Geluksstenen: diamant, zirkonia, witte saffier en witte toermalijn Geluksperioden: 20 april - 18 mei en 21 september
- 19 oktober Minder gunstig: eind april, oktober, november en als Venus
retrograde is

6

Correspondeert met de zon en heeft als karakteristieken: geboren leider, ambitieus, pionier, sterke geest in een sterk lichaam, materialistisch, logisch en intellectueel.
Geluksdagen: zondag en maandag en ook dag 1, 4, 13, 19, 22, en 31 van elke
maand Gelukskleuren: goud, koper, oranje, rood, geel en wit. Nooit: zwart,
paars en blauw Geluksstenen: robijn, granaat, rode toermalijn en rode saffier Geluksperioden: 21 maart - 28 april en 10 juli - 20 augustus Minder gunstige perioden/dagen: oktober, november, december en zaterdag

1

Correspondeert met ketu (rotatiepunt dat in het westen bekend staat
als drakenstaart) en heeft als karakteristieken: magnetisch, helderziend, charmant, aantrekkelijk, hypnotische krachten, erg gehecht
aan moeder, briljante ideeën.
Geluksdagen: dag 7, 16, 25 en ook dag 1, 10, 19, 28 van elke maand
Gelukskleuren: wit, lichtgroen en lichtblauw. Nooit donkere kleuren!
Geluksstenen: witte of gele tijgeroog Geluksperioden: 21 juni - 20 juli
Minder gunstig: januari, februari en zaterdag

7

Correspondeert met de maan en heeft als karakteristieken: grote ups
en downs, gevoelig, intuïtief en filosofisch, getrouwd met een aantrekkelijke partner, natuur- en waterliefhebber, slachtoffer van
omstandigheden.
Geluksdagen: maandag en dag 1, 2, 4, 7, 10, 11, 13, 16, 19, 20, 22, 25 en 29
van elke maand Gelukskleuren: wit, lichte kleuren en vooral lichtgroen.
Nooit: donkere kleuren! Geluksstenen: maansteen, witte opaal, witte agaat
en parel Geluksperioden: 20 juni - 27 juli Minder gunstig: december, januari, februari en zaterdag

2

Correspondeert met Saturnus en heeft als karakteristieken: familieproblemen, afrekenen met slecht karma, niet succesvol in liefde,
invloedrijk, niet gezellig, erg wijs en goed in research.
Geluksdagen: zaterdag en dag 8, 17 en 26 van elke maand Gelukskleuren:
zwart, donkerblauw, grijs en paars Geluksstenen: blauwe saffier, amethist,
zwarte parel en lapis lazuli Geluksperioden: 20 september - 25 oktober en
20 januari - 20 februari Minder gunstig: 1 - 20 januari en 20 februari tot
maart/april

8

Correspondeert met Jupiter en heeft als karakteristieken: erg creatief,
verraden door vrienden, gevoelig voor stress, oversekst, goede leider,
goede expressie, diepe slaper, magnetische persoonlijkheid.
Geluksdagen: donderdag en dag 3, 12, 21 en 30 van elke maand, maar ook
dag 6, 9, 15, 18, 24 en 27 Gelukskleuren: geel, goud alle tinten van de zon.
Nooit zwart, blauw en paars! Geluksstenen: gele saffier, gele topaas en
amethist Geluksperioden: 19 februari - 20 maart en 20 november - 20
december Minder gunstig: oktober tot 20 november en zaterdag

3

Correspondeert met rahu (rotatiepunt dat in het westen bekend staat
als drakenkop) en heeft als karakteristieken: te ernstig, geen levensvreugde, geheime vijanden, geen goed familieleven, vol met twijfels,
vergeetachtig wanneer ouder.
Geluksdagen: zaterdag, zondag, maandag en dag 4, 13, 22, 31 van elke
maand, maar ook dag 1, 3, 5, 12, 14, 19, 21 Gelukskleuren: blauw, grijs, kaki
en alle felle kleuren Geluksstenen: bruine granaat (hessoniet) en onyx (niet
bij depressieve personen) Geluksperioden: 21 maart - 28 april en 10 juli - 20
augustus Minder gunstig: oktober, november en december

Correspondeert met Mars en heeft als karakteristieken: harde werker,
snel kwaad, impulsief, goede leraren, avontuurlijk, goede intuïtie,
negatieve denker, liefhebber van mooie dingen.
Geluksdagen: dinsdag, vrijdag en dag 9, 18, 27 en ook 3, 6, 15, 21, 24 en 30
van elke maand Gelukskleuren: alle tinten rood en aardetinten. Nooit
blauw en zwart! Geluksstenen: rode koraal, rode agaat, carneool en rode
jaspis Geluksperioden: 21 maart - 26 april en 21 oktober - 27 november
Minder gunstig: maart, mei, juni, 1 - 21 oktober, 27 november tot 27
december en zaterdag

9
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Deze opsomming is summier maar wel indicatief. Met voorspellingen moet men voorzichtig zijn, omdat het onderbewuste zodanig kan worden beïnvloed dat de vrije geest geen ruimte meer krijgt. Toch kan kennis over de cyclussen nuttig zijn. 2001 was een 3-jaar, een leuk jaar. Maar 2002 is - voor het eerst sinds 1930 - een 4-jaar. We zijn gewaarschuwd!
Voor meer informatie: djowaharlal@yahoo.com of kijk op www.vedamaster.com
1 • 2002
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De Surinaamse
Bedrijvendagen 2001

G. Frijmersum

Suriname biedt nog steeds aantrekkelijke carrièremogelijkheden

O

p 17 en 18 november 2001 werden op de Haagse
Hogeschool De Surinaamse Bedrijvendagen georganiseerd. Op initiatief van de Surinaamse studentenvereniging Studiname werden deze bedrijvendagen
voor het eerst georganiseerd in oktober 1997. Ruim vier
jaar later leek de tijd rijp om het succes van 1997 een vervolg te geven.
Het doel van de bedrijvendagen is om het hoger opgeleid
kader in Nederland bewust te maken van hun carrièremogelijkheden in Suriname en zodoende de remigratie naar
Suriname een extra steun in de rug te geven. Verder komen
dergelijke evenementen ook het Surinaams bedrijfsleven
ten goede, omdat de deelnemende bedrijven hier intensief
hoger kader dat affiniteit met Suriname heeft, kunnen werven.

Aan de afgelopen bedrijvendagen werd, naast de standaardformule van bedrijvenbeurs met bedrijfspresentaties
(17 november) en individuele gesprekken (18 november),
nog een extra dimensie toegevoegd. Op 15 november vond
er in het gebouw
van de Kamer van
Koophandel Haaglanden een netwerkborrel plaats,
bedoeld om het Surinaamse en Nederlandse bedrijfsleven onder ontspannende
omstandigheden dichter tot elkaar te brengen en daarmee de samenwerking tussen Surinaamse en Nederlandse bedrijven te stimuleren.
Deze borrel is bij alle genodigden en aanwezigen goed
gevallen en zal dus in het vervolg een vast facet van het
evenement zijn.
De belangstelling van het publiek op 17 november was
naar tevredenheid van de organisatie (Studiname). De verwachtingen waren in eerste instantie hoog gespannen
gezien het overweldigende succes van 1997. Dit jaar waren
geïnteresseerden wat terughoudender voor wat betreft een
carrière in Suriname. Ook vond men het aanbod van deelnemende bedrijven te eenzijdig. De medische sector, waar
grote belangstelling naar uitging, kon wegens financiële
omstandigheden niet deelnemen aan dit evenement. De
volgende bedrijven waren vertegenwoordigd: De Staatsolie
Maatschappij Suriname N.V., Suralco LLC., Telesur, Mari-

24

HINDORAMA

tieme Autoriteit Suriname (MAS), De Surinaamsche Bank
N.V., C. Kersten & Co. N.V., Fernandes Concern Beheer N.V.,
H.J. de Vries Beheersmaatschappij N.V., Tjong A Hung
Accountants, Rosheuvel & Partners Beheergroep (RPBG),
Integrated Services Group (IS-Group), Associatie van
Surinaamse Fabrikanten (ASFA), Deloitte & Touche,
Stichting IntEnt, CariConsult en Waterkant.Net.
Op 18 november
konden bezoekers,
die aan de hand
van hun CV door
de deelnemende
bedrijven vooraf
waren
geselecteerd, een oriënterings-/sollicitatiegesprek voeren met
de vertegenwoordigers van de bedrijven. Hoeveel arbeidsplaatsen als gevolg van deze gesprekken zijn opgevuld, kan
helaas nog niet worden vastgesteld, omdat het proces van
(r)emigratie niet iets is dat binnen de kortste tijd uitgevoerd wordt. Wel is het zo dat zowel de kandidaten als de
vertegenwoordigers van de bedrijven bijzonder tevreden
waren met het verloop van de gesprekken en hoopvol
gestemd uit elkaar gingen.
Momenteel wordt het gehele evenement geëvalueerd door
Studiname, zodat dit project in de toekomst nog groter kan
worden opgezet en een ieder aan z’n trekken kan komen.
Als u deze dagen nu heeft gemist, zorg er dan voor dat u er
in de toekomst zeker bij bent, want Suriname biedt nog
steeds zeer aantrekkelijke ontplooiingsmogelijkheden
voor uw carrière.
Voor meer informatie: info@studiname.org
1 • 2002
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“Dit jaar
was er een
heel goede
sfeer”

Verkiezing van
Miss Hindustani

Terwijl de bekende stem van Pradeep
van Radio Eekta de mensen verwelkomt in Theater Regentes aan de
Weimarstraat in Den Haag, maken de
twaalf kandidaten zich gereed om het
podium op te komen. Nog gauw een
peptalk van Rovana Shankar, Miss
Hindustani 2000, die over haar ervaringen van afgelopen jaar vertelt. Een
daverend applaus valt de kandidaten
ten deel als ze op het podium verschijnen voor hun openingsdans, een folkloristische dans, die zij samen met
het dansduo Mintra & Maytri opvoeren. Daarna moeten ze zich gaan verkleden in avondkleding. Intussen verzorgt dansschool Ghoenghroe ki Pukar
onder leiding van Sandhya
Manniesing een prachtig
optreden.

Marilyn Sewbalak

Als de dames in avondkleding opkomen, zijn ze nauwelijks te herkennen.
Wat een verschil met de folkloristische
kleding! De mannelijke fans kunnen
zich niet inhouden en er wordt gefloten en getoeterd als bij een voetbalwedstrijd. Presentator Rabin Baldewsingh, door de kandidaten “oom
Rabin” genoemd, kan het publiek kalmeren en de meisjes op hun gemak
stellen. Samen met Maya Kalloe stelt
hij de kandidaten aan het publiek
voor. Bij het gedeelte waar er acts
moeten worden opgevoerd overheersen de dansacts, verschillende genres
zoals baithak-gana-dans, tapdans,
buikdans, filmdans. Maar er zijn ook
zangacts en gedichten. De jury heeft
het er maar moeilijk mee. De ronde in
Indiase kleding doet weer menig
mond in het publiek openvallen. Aan
de gewaden is duidelijk veel geld
besteed. Jammer dat men qua kleding
en haarstijl zowel hier als in India
zoveel uit de Bollywoodfilms kopieert.
Een eigen creatieve inbreng ontbreekt.
Alles wordt gewoon uit de winkel
gehaald, de laatste peperdure mode.
Het is misschien een idee om volgende keer ook een prijs voor originaliteit
uit te reiken. Terwijl de jury zich terugtrekt om te beraadslagen, wordt het
publiek geëntertaind door het cabaretduo Mohan en Sohan. Ook is er een
travestietendans, niboera.

Heel origineel krijgen de kandidaten
in plaats van een bos bloemen, een
kamal (lotus). Daarna worden van de
twaalf kandidaten vijf naar voren
geroepen; zij krijgen elk een vraag
voorgelegd. De meisjes zijn heel
zenuwachtig en oom Rabin is absoluut een steun. Door de zenuwen is
het moeilijk lopen op de twaalf tot
veertien centimeter hakken met alle
spotlights op je gericht. En dan ook
nog een goed antwoord bedenken! Hij
reikt hun zijn arm voor ondersteuning. De niboera-artiest zorgt nog
voor een swingende sfeer, die zelfs
even de verkrampte zenuwen bij de
vijf kandidaten losmaakt. Ze lachen.
Dan gaat de jury over tot het bekendmaken van de winnares. De derde
prijs gaat naar Jaswina Elahi, first runner up wordt Anouschka Jagdewsing
en tot Miss Hindustani 2001 wordt
Marilyn Ahelia Sewbalak (25 jaar)
gekroond. Zij is erg verrast, temeer
omdat ze kort ervoor door de andere
deelneemsters tot Miss Premika (de
meest sympathieke kandidaat) is uitgeroepen. De prijs voor de beste act
gaat naar Nastasia Gangadin, die tot
Miss Performance wordt uitgeroepen.
De sfeer onder de kandidaten is dit
jaar heel fijn en iedereen gaat tevreden huiswaarts. Op 9 maart 2002 zal
Marilyn in San Francisco (VS) meedingen naar de titel van Miss Hindustani Worldwide.

Op 8 december 2001 vond voor
de tiende maal in Nederland de verkiezing van Miss Hindustani plaats. Met
deze activiteit wordt aan Hindostaanse
jongedames (17–27 jaar) de gelegenheid
geboden

zich

op

eigen

podium

op

Hindostaanse wijze te presenteren. Shaksi
Gopal maakte voor Hindorama een verslag.
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In gesprek met
Marilyn Sewbalak

Wat doe je in het dagelijks leven?
Ik studeer communicatie- en informatiewetenschappen
aan de Vrije Universiteit van Amsterdam en hoop volgend
jaar af te studeren. Twee jaar geleden ben ik op mezelf gaan
wonen, maar ik eet nog wel bijna elke dag bij mijn ouders.
Wat zijn je toekomstplannen
Ik zou erg graag bij het Wereld Natuur Fonds willen werken. Ik ben dol op dieren en wil me graag daarvoor inzetten.
Woon je allang in Nederland?
Ik ben er geboren. Mijn ouders wonen vanaf 1974 in
Nederland.
Houd je je bezig met maatschappelijke vraagstukken in de
Nederlandse samenleving die ook van belang zijn voor
Hindostanen?
Ja, ik ben erg geïnteresseerd
in de maatschappelijke ontwikkeling van onze groep. Ik
heb daarom ook te kennen
gegeven mij als Miss Hindustani vooral te willen inzetten voor de positie van de
vrouw, een onderwerp dat
nog heel erg klemt in de Hindostaanse gemeenschap. Ik
wil uitdragen dat wij als
vrouw veel te bieden hebben
en niet alleen als moeder of
dochter moeten worden
gezien.

Nummer 2
Anouschka Jagdewsing

Onlangs werd er ook een Miss-Divali-verkiezing gehouden.
Straks hebben we misschien ook Miss Holi,Miss Kerst. Wat
vind je van een dergelijke proliferatie van verkiezingen?
Ik ben er geen voorstander van. De miss-Hindustani-verkiezing zie ik als de basis. Ik kan me niet zo goed voorstellen welke speciale eisen er voor Miss Divali gelden. De
mooiste dia misschien?
Heb je vriendinnen overgehouden aan de verkiezing?
Een heleboel! Er was een hele goede sfeer. Niets van jaloezie en concurrentie!
Welke tips zou je geven aan meisjes die graag willen meedoen?
Het klinkt misschien clichématig, maar ik zou zeggen:
“Blijf vooral jezelf.” Deze houding heeft mij de titel van
Miss Premika opgeleverd. En daarnaast zou ik alle meisjes
aanraden die mee willen doen: “Gewoon doen, overwin
die drempel.”
Wil je zelf nog iets kwijt?
Ik zou graag een paar mensen willen bedanken die mij bijzonder hebben gesteund, waaronder mijn ouders, familie
en vrienden. En in het bijzonder mijn broertje Vishal. Vanaf
klein kijkt hij naar missverkiezingen en hij heeft me erg
gestimuleerd om mee te doen. Verder heeft oom Rob
Abdoel mij enorm geholpen met mijn kleding. Vermaken
enzo. Hij is kleermaker en ik kon elk moment van de dag bij
hem terecht. Tot slot mijn danslerares, Sandhya
Manniesing. Zij heeft me heel erg goed begeleid.

Wat zeg je tegen mensen die missverkiezingen als een vleeskeuring zien?
Dat vind ik een erg kortzichtige visie. Bij missverkiezingen
gaat het allang niet meer alleen om puur uiterlijke zaken.
De persoonlijke uitstraling van de kandidaten wordt wel
degelijk meegewogen. Je kunt juist je zegje doen. En bij
Miss Hindustani gaat het vooral om een cultureel evenement. Daar hoef je echt niet je lichaam bloot te stellen; er
is geen onderdeel in badpak.

Nummer 3
Jaswina Elahi

Stel dat je wel in badpak zou moeten opkomen. Hoe sta je
daartegenover?
Persoonlijk zou ik er geen probleem mee hebben
een onderdeel in badpak te doen. Ik ben in
Nederland geboren en getogen en voel me
niet zo belemmerd door allerlei traditionele
opvattingen op dat punt. Maar ik vind een
badpakronde niet essentieel voor het bepalen
van schoonheid. Sowieso vind ik het een minder passend onderdeel voor een MissHindustani-verkiezing. Net wat ik zei, het is
een cultureel evenement waar de hele familie,
inclusief aja, aji, nani en nana, naar toe gaan.
Daar moet je ook rekening mee houden.
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Khubsurat
In de rubriek KHUBSURAT (Mooi) geeft Fezila Amir-William tips voor een mooiere persoonlijke uitstraling. Heeft u vragen?
Stuur deze naar ons e-mail adres: hindorama@sampreshan.nl of naar Hindorama/Khubsurat, Postbus 61035, 2506 AA Den Haag

Het geheim van de
uiterlijke verzorging
Fezila Amir-William
“Uiterlijk is niet belangrijk, het gaat om je innerlijk.” Hoe
vaak horen wij dit niet. Het is waar, schoonheid zit van binnen. Het zijn echter diezelfde mensen die ons beoordelen
op onze kleding, ons haar, ons
gezicht. Binnen onze Hindostaanse gemeenschap is het zelfs zo dat
je wordt beoordeeld op je huidskleur. We geven niet vaak toe dat
donkerbruin wordt geassocieerd
met slecht en lichtbruin met goed.
Voor een blanke Nederlander is het
onvoorstelbaar dat wij verschil
zien tussen bruin en bruin.
In tegenstelling tot bijvoorbeeld
Chinezen of het negroïde ras, is het
bij Hindostanen niet zo makkelijk
de uiterlijke kenmerken te beschrijven. Zoals het klimaat in
India verschilt van het noorden tot
het zuiden, zo verschillen ook de
uiterlijke kenmerken: van de lichte,
porceleinachtige huid in het noorden tot de donkere, chocoladebruine huid in het uiterste zuiden; van
uiterst sluik tot krullend haar. Maar toch allemaal Hindostanen. Surinaamse Hindostanen zijn een mooie weerspiegeling van deze veelzijdige bevolkingsgroep, Indiase
westerlingen met Zuid-Amerikaanse flair.
Stijl
Schoonheid, je zou haast denken dat zij genetisch is
bepaald, maar niets is minder waar! Een vrouw hoeft geen
schoonheidskoningin te zijn om te worden bewonderd.
Echte schoonheid is meer dan alleen lichamelijk perfectie.
Het gaat om een combinatie van goede verzorging, goede
smaak, flair, elegantie en individualiteit. Kort samengevat:
stijl! Een stijl die een vrouw zich eigen heeft gemaakt en die
haar onderscheidt van haar omgeving. Hierbij geeft een
combinatie van fysieke en persoonlijke attributen een flinke oppepper aan het zelfvertrouwen. Geloof me als ik zeg
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dat stijl niet aangeboren, maar aangeleerd is. Tegenwoordig gaan vrouwen steeds meer naar buiten om te werken en een eigen identiteit te creëren. En nooit waren er
zoveel mogelijkheden als nu! Ieder mens heeft iets - een
interesse, talent of mogelijkheid - wat verder ontwikkeld
kan worden. Zelfs een hobby kan iets toevoegen aan je persoonlijkheid. Een eerlijke zelfopinie kan helpen om je
eigen plus- en minpunten te ontdekken en er het beste van
te maken.
Het klinkt misschien vreemd, maar
toch zijn er veel mensen die zich niet
op hun gemak voelen zolang ze er
niet uitzien als iedereen om zich
heen. De druk om er bij te horen, is
enorm groot. Het fantasieloos volgen
van trends en mode zonder enige
eigen inbreng kan evenwel maken
dat je eruit ziet als een product van
de mode-industrie. Natuurlijk is het
niet de bedoeling om er op een
geforceerde manier anders uit te
zien, maar het is zeker mogelijk om
een middenweg te vinden die zowel
subtiel als apart is.
“Innerlijke gezondheid straalt uit
naar buiten” is een oud gezegde. Het
is zeker waar: hoe beter de lichamelijke conditie des te minder de
schoonheidsproblemen. Lusteloosheid, zeurende pijnen en kwaaltjes
nemen het plezier weg en weerspiegelen in je huid, gezicht
en onder de ogen. Om fit te blijven, heb je regelmatige verzorging, gezonde voeding, voldoende beweging, ontspanning van lichaam en geest en genoeg slaap nodig. We leven
nu in een maatschappij waarin van alles over uiterlijke verzorging beschikbaar is en waaruit we het beste kunnen
halen voor huid- en haarverzorging voor de vrouw van
vandaag, ongeacht haar leeftijd. Als we het over regelmatige verzorging hebben, is het meest voorkomende excuus:
“te weinig tijd”. Echter, vrouwen die er goed verzorgd uitzien, zijn niet altijd degenen die de meeste tijd hebben,
maar die tijd voor zichzelf maken. Hoe druk ze het ook
hebben, ze zorgen ervoor hun verzorging in hun dagelijkse
routine te plannen. Het is zelfs zo dat het geheim van een
goede uiterlijke verzorging is: het goed kunnen omgaan
met kostbare tijd!
1 • 2002

Smaak
Een goede smaak is de basis voor stijl. We hebben allemaal
smaak, maar er moet gebruik van worden gemaakt en een
bepaalde smaak moet verder ontwikkeld worden. Bij keuze
van make-up, kleding en accessoires is het van belang dat
je alles in relatie tot jezelf ziet, tot je eigen plus- en minpunten. Sommige kleuren kunnen ons om uiteenlopende
redenen aanspreken, maar we zijn vaak geneigd kleuren te
kiezen die “safe” zijn. Het is dus vooral van belang jezelf te
leren kennen en afstand te nemen van je eigen vooroordelen.
Evenwichtigheid is van belang om je op je gemak te voelen
in elke situatie. Als je zelfvertrouwen en evenwichtigheid
uitstraalt, zullen anderen zich bij jou ook op hun gemak
1 • 2002

voelen. Velen van ons zijn vaak verstrikt in een web van
stress, pijn en de sleur van elke dag. Het is aan onszelf om
de pluspunten eruit te halen en door een positieve houding
meer vreugde te beleven. Openstaan voor nieuwe dingen,
je geestelijk ontwikkelen, dat zijn zaken die je helpen bij het
accepteren van veranderingen en het uitzien naar nieuwe
uitdagingen. De Hindostaanse vrouw van vandaag heeft
een eigen identiteit, ongeacht de religieuze achtergrond of
leeftijd. Was het vroeger zo dat je op je 40-ste al oud was,
tegenwoordig zijn we op die leeftijd nog steeds geïnteresseerd in allerlei manieren om er verzorgd uit te zien. Dat
schoonheid van binnenuit komt is wel duidelijk, maar hoe
zorgt u ervoor dat deze uitstraalt naar buiten? Daar willen
wij u graag bij helpen.
HINDORAMA
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METAMORFOSE
Even voorstellen: Chitra Jaikaran, maar ik word Mila genoemd; leeftijd: 45;
lengte: 1.60; woonachtig in Den Haag; werkzaam als huisvrouw; hobbies: uitgaan,
dansen en muziek.
Type: Ik ben rustig en behulpzaam. Ik ben blij met mijn gezicht en haren en minder
blij met mijn lichaamsbouw. Ik zou graag wat willen afvallen.
Gebruik je vaak make-up? Ja.
Wat is je grootste beauty blunder? Ik heb gelukkig nooit iets geks gedaan met makeup of mijn haar, maar ik heb wel eens in kleren gelopen waarvan ik later dacht ‘dit
had ik niet moeten doen.’
Hoeveel tijd besteed je dagelijks aan je make-up en haar? Ongeveer 15 minuten.
En als je uit gaat? Anderhalf tot twee uur. Het langst ben ik bezig met mijn haren en
kleding.
Wat is het leukste compliment dat je ooit hebt gehad? Dat mensen zeggen dat ik er
nog jong uitzie en dat ik goed kan koken.
Waarom deed je eigenlijk met de metamorfose mee en wat vind je van het resultaat?
Ik wilde wel eens zien hoe ik eruit zie in Indiase kleding en ook wat voor kleuren
(make-up en kleding) mij staan. Het resultaat vind ik echt heel mooi. Ik heb er nooit
zo uit gezien, alles zit gewoon perfect. Ik zou zo wel uit willen gaan.

Wat hebben we gedaan?
Kapsel
Half lang, donkerbruin met mahoniecoupe. We hebben
Mila’s haar opgestoken in grove rollen, waarvan de uiteinden los zijn gelaten. Verder hebben we het haar met steentjes opgesierd.
Gezicht
Als we moeten kiezen uit rond, vierkant, rechthoekig, hartof peervormig, dan heeft Mila duidelijk een rechthoekig
gezicht: voorhoofd, slapen en kaken zijn ongeveer even
breed en het gezicht is lang en smal. Om het hoofd iets korter en voller te laten lijken, is een pony vaak een uitkomst.
Ook een korte, volle bob geeft een goede balans. Bij oorbellen is het beter om te kiezen voor wat rondere vormen
of oorbellen die in de breedte uitvallen. Smalle, lange oorbellen doen het gezicht namelijk langer lijken.
Make-up
Gezicht: Foundation - Lancome, Photogenetic, 404 Beige
dore 4; Poeder - L’Oreal, Visible lift 22, Medium Beige;
Blush - Chanel powder blush, 94 contours.
Ogen: Oogschaduw - No 7, Magnolia Single, Dusky Rose,
Bronze single, Iced Fruit en Rum Barley; Eyeliner - Rimmel,
no1 black; Mascara - L’ Oreal, Intesifique, Noir-Black

Wenkbrauwen: Manhattan, augenbrauenstift 11, eyebrowpencil.
Lippen: No7, Cajun Red, Bronze, Dark Plum; Lipliner Rimmel, coffeebean
Kleding
Mila is een helder wintertype. Daarom staan kleuren als
smaragdgroen, kobaltblauw, marineblauw, dieppaars,
puur wit, antraciet en zwart haar goed. Als we het figuur
van Mila analyseren, dan heeft zij een “peervormig” postuur, waarbij het bovenlichaam smaller van bouw is dan
het onderlichaam (andere vormen zijn diamant, appel,
slanke en volle zandloper, rechthoekig en vierkant). Als een
peervormig type aankomt, is het altijd op de heupen en dijbenen; afvallen gebeurt eerst aan de bovenkant. Voor de
kleding hebben we gekozen voor een Sharara-model. De
bovenkant moet nooit te strak zitten en voor de wat vollere
heupen is ruimte nodig. Omdat de bloes hoge splitten aan
de zijkant heeft, worden de heupen niet geaccentueerd.
Een korte bloes richt de aandacht teveel op de heupen. Bij
een bloes die tot de taille bewerkt is, krijgt het bovenlichaam meer aandacht en is er een balans. Bij de peervorm
is het van belang rokken en broeken in effen en/of donkere kleuren te houden. Patronen en lichte kleuren suggereren meer volume. In volgende nummers zal Khubsurat dieper ingaan op de verschillende postuur- en gezichtvormen
en tips geven voor de juiste balans.
Fotografie:
Adil

Wil jij, net als Mila, ook een metamorfose ondergaan? Of ken je iemand in je omgeving die jij wel eens anders zou willen zien, bijvoorbeeld ook in westerse kleding? Of zou je graag een keer willen lijken op je idool, met een wilde coupe?
Schrijf dan een briefje met je naam adres, telefoonnummer en foto naar: Hindorama/Khubsurat, Postbus 61035,
2506 AA Den Haag.
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Kleding en juwelen:
City Silks - Pragna Joshi
Bindi design, make-up, hairstyling:
Fezila Amir-William
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Varia
Korte berichten

Groeiende spanning tussen India en Pakistan – Tussen
India en Pakistan botert het al sedert de bloedige opsplitsing van het voormalige Brits-Indië en de onafhankelijkheid van beide landen in 1947 niet. Kashmir is de grootste
bron van ruzie. In 1947 koos deze deelstaat voor aansluiting
bij India. Pakistan meent dat het overwegend islamitische
Kashmir eerder bij dit land hoort. In de loop der jaren zijn
er al drie oorlogen om deze deelstaat gevoerd, maar nog
nooit hebben beide landen zoveel troepen langs de grens
samengetrokken als nu. Beschuldigingen van India dat
Pakistan terroristische verzetsgroepen in Kashmir steunt,
zijn steevast door Pakistan
ontkend, overigens weinig
geloofwaardig. Op 10 oktober
vorig jaar was het parlement
in Kashmir doelwit van acties
van extremistische moslims
en als klap op de vuurpijl
werd op 13 december een
aanslag gepleegd op het Indiase parlement in New Delhi,
een regelrechte aanslag op de Indiase democratie. India
heeft van Pakistan geëist om de terreurgroepen te ontmantelen en twintig daders uit te leveren. Pakistan is nog niet
hieraan tegemoet gekomen, maar onlangs heeft president
Musharraf wel laten weten terrorisme in al zijn vormen af te
wijzen en ook extremisten in zijn land te zullen aanpakken.
Dit is de eerste maal dat Pakistan toegeeft dat er terreurgroepen vanuit zijn grondgebied actief zijn in Kashmir. Met
deze concessie lijkt Pakistan de ergste dreiging van een oorlog te willen wegnemen. Echter zal nog moeten blijken of
het land zijn toezeggingen zal waarmaken, of deze alleen
maar onder druk van de Britse en Amerikaanse pendeldiplomatie heeft gedaan. India is in ieder geval niet erg onder
de indruk van de uitspraken van Musharraf en wacht op
concrete stappen van het
buurland. Intussen houdt de
Indiase regering alle opties,
inclusief een oorlog, open.
Premier Vajpayee heeft te
kennen gegeven geen prijs te
stellen op bemiddeling door
andere landen. In ieder geval
is geen van beide landen gebaat bij een oorlog, waarbij ook
nog de mogelijkheid van een nucleaire confrontatie dreigt.
Beide landen zijn immers in het bezit van kernwapens.
Zeker voor India zou het voorkomen van een oorlog meer
prestige betekenen dan het blindelings toeslaan. Het land
is net bezig een supermacht te worden. Op ICT-gebied
voert India de wereld aan. Een oorlog zou het land weer ver
in de tijd terugwerpen.
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Beperking op bruiden uit buitenland – Als het aan het
CDA, de VVD en de directeur van het Sociaal Cultureel
Planbureau (SCP) ligt, mogen er geen bruidjes meer uit het
buitenland worden gehaald. Of de regels daarvoor zouden
aanzienlijk moeten worden aangescherpt. En dan heeft
men het voornamelijk over bruiden en bruidegoms uit
Turkije en Marokko, een paar duizend per jaar. In 1998 kwamen er 17.000 personen Nederland binnen vanwege huwelijk met een Nederlander. In 40% van de gevallen ging het
om huwelijken met autochtone Nederlanders. SCP-directeur Paul Schnabel stoort zich er vooral aan dat Turken en
Marokkanen zo makkelijk partners hierheen kunnen halen.
“Nederland maakt het hen wel erg makkelijk.” De verwachting dat het aantal huwelijkspartners uit deze landen zou
afnemen, nadat deze groepen hier langer verbleven, is niet
uitgekomen. Slechts onder hoogopgeleiden leven twijfels
over een huwelijk met een partner uit het land van herkomst. Bij lager opgeleiden is het idee nog steeds populair,
vooral als het om een bruid gaat. Deze zou nog onbevlekt
zijn. In november vorig jaar kaartten CDA en VVD deze situatie in de Tweede Kamer aan. Een bruid in Marokko zou
eerst Nederlands moeten leren alvorens naar Nederland te
mogen afreizen. Of er zouden hogere eisen aan het inkomen van de bruidegom moeten worden gesteld. Echter - zo
blijkt al uit eerdere pogingen - zulk soort maatregelen zijn
moeilijk in de praktijk te brengen en staan bovendien op
gespannen voet met verplichtingen die Nederland heeft op
grond van mensenrechtenverdragen. Ook het plan van
Minister Van Boxtel om het laten overkomen van huwelijkspartners bij de categorie migranten met een tijdelijke verblijfstitel in te perken, stuit op problemen.

sche identiteit, waarin de
gedachte van verzet tegen
de overheersing van de
‘ongelovige’ machten en
een verlangen naar zuiverheid centraal staan. In
deze verpolitiekte islam
gaan politiek en gewapende strijd hand in hand met
interne sociale en religieuze ‘zuivering’.

Verjonging top VHP - Op 23 december 2001 koos het partijcongres van de Hindostaanse Verenigde Hervormings
Partij (VHP), één van de grootste poltieke partijen in
Suriname, een nieuw bestuur. Met Ramdien Sardjoe (66)
als de nieuwe voorzitter, Radjkumar Randjietsingh (53) als
eerste ondervoorzitter, Jules Ajodhia (56) als tweede voorzitter, Mahinderpersad Ratipal (45) als eerste secretaris en
Urmila Joella (33) als tweede secretaris is er een behoorlijke verjonging in de partijtop opgetreden. Penningmeester was en is nog steeds Radjen Pahladsingh (49). Na
het overlijden in oktober 2001 van Jagernath Lachmon (85)
die de partij sedert de oprichting in 1949 had voorgezeten,
werd het voorzitterschap tijdelijk vervuld door eerste

Islamitisch radicalisme – De Nederlandse regering heeft
in november 2001 de notitie Islamitisch radicalisme in het
Midden-Oosten en Centraal Azië uitgebracht. Daarin wordt
benadrukt dat grote delen van de islamitische wereld de
ideologie van Osama bin Laden en zijn Al Qa’ida als een
ernstige bedreiging van de
eigen religie en beschaving
ervaren. Als zodanig distantieert de regering zich dan ook
van elke identificatie van de
islam, als belangrijke wereldreligie, met gewelddadig
extremisme. Wel is het een
feit dat de politieke islam in
zijn algemeenheid een ideologische kern heeft waarvan
strijd en verzet een wezenlijk element zijn. Het is dit element dat aantrekkelijk is voor groepen die zich onderdrukt
of bedreigd voelen door, bijvoorbeeld, kwalijke westerse
invloeden en de VS als symbool daarvan beschouwen. De
politieke islam ontstond in reactie op de confrontatie met
het westerse gedachtegoed na de afbrokkeling van het
Ottomaanse Rijk, dat eeuwenlang de islam als een zelfstandige wereldmacht symboliseerde. Verpaupering, onderlinge conflicten, de strijd tegen Israël en, in het geval van
Pakistan, tegen India versterkten de indruk bij de bevolking
dat zij het slachtoffer waren van een ‘complot tegen de
islam’. Dit gevoel werd door leiders gemanipuleerd en heeft
bijgedragen tot het ontstaan van een nieuw soort islamiti1 • 2002

daarbij tot samenwerking met de tegenpartij bereid was.
Als gevolg hiervan zegde het partijbestuur de samenwerking met hem op. Vreemd genoeg werd hij niet geroyeerd
en bleef formeel als tweede ondervoorzitter aan. Hij spande een kort geding aan, maar werd door de rechter in het
ongelijk gesteld. Velen verbaasden zich over de schaamteloosheid van Nannan Panday die zich nooit voor de partij
had ingezet, maar zich als voorzitter van de Sanatan
Dharm van een plaats in het bestuur verzekerde. Echter,
ook binnen de Sanatan Dharm is er veel kritiek. Zo zou er
door zijn toedoen grote verdeeldheid zijn ontstaan en zou
zijn achterban veel kleiner zijn dan die van menig andere
voorganger binnen deze stroming. Door zijn religieus
geënte opstelling verwart Nannan Panday voorts op ongepaste wijze de politiek-maatschappelijke doelstelling van
de VHP met de belangen van een bepaalde religieuze stroming. Bij de verkiezing op 23 december viel hij dan ook
buiten de boot. Jagernath Lachmon (postuum) en Jnan
Adhin werden tot erevoorzitters van de partij benoemd.

Dalits gaan over tot boeddhisme – Begin november vorig
jaar zijn in India 20.000 hindoes die tot geen enkele of een
lage kaste behoren (dalits) tijdens een openbare bijeenkomst in New Delhi overgegaan tot het boeddhisme. In
India zijn er zo’n 160 miljoen mensen die vanwege hun
lage maatschappelijke komaf dagelijks blootstaan aan vernederingen van hindoes uit
hogere kasten. De publieke
overgang naar het boeddhisme
is een openlijk protest tegen
deze situatie, waaraan de
Indiase overheid weinig tot
niets doet. Als boeddhist
hopen zij op een betere, menswaardige behandeling door
hun landgenoten. Een dergelijke grootscheepse bekering
vond ook plaats in 1956 toen
de beroemde dalitleider,
Ambedkar, uit onvrede samen
met 30.000 soortgenoten overging tot het boeddhisme. Men
kiest voor het boeddhisme
omdat het een op Indiaas
grondgebied ontstane levensbeschouwing is.

VHP-voorzitter R. Sardjoe

Uitbanning van kastendiscriminatie in Nepal – De
ondervoorzitter Jnan Adhin (74). Vanwege zijn slechte
gezondheidstoestand belegde hij een vergadering van het
hoofdbestuur waarin toenmalig secretaris Sardjoe tot eerste ondervoorzitter werd benoemd, belast met de waarneming van het voorzitterschap. Eveneens werd besloten het
partijcongres, waarop een nieuw bestuur zou moeten worden gekozen, op 23 december te houden. Tegen deze
besluiten werd geageerd door de tweede ondervoorzitter,
Kries Nannan Panday (73), die vond dat hij aanspraak
maakte op de positie van waarnemend voorzitter. Nannan
Panday was echter sedert vorig jaar in ongenade gevallen
nadat hij een gooi deed naar de functie van president en
1 • 2002

regering van Nepal heeft een wet aangekondigd waarbij
discriminatie van lagere kasten zwaar zal worden bestraft.
Deze wet maakt deel uit van de hervormingen die premier
Sher Bahadur Deuba wil doorvoeren in het hindoekoninkrijk. Het is niet duidelijk hoeveel kastelozen (dalits) de 23
miljoen tellende Nepalese bevolking kent. Feit is dat dit
land, in tegenstelling tot India, wel bereid was deze problematiek te bespreken tijdens de Wereldconferentie tegen
Racisme die vorig jaar in Zuid-Afrika werd gehouden. Ook
staat het land open voor steun van de Internationale
Arbeidsorganisatie om de praktijk van schuld- en dwangarbeid aan te pakken.
HINDORAMA
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“De dag is zo heet, je ruikt de geur van
stuifmeel en verdampend regenwater tussen de palmbladeren. Je weet niet wat je
vandaag weer te wachten staat. Je loopt

Suriname
hindoeïstisch?

naar buiten de straat op en merkt dat er
geen enkel geluid te horen is, van geen
enkele motor. Je vraagt je af wat er is
gebeurd. Opeens zie je het! Iedereen zit in
z’n auto, maar er gebeurt niets. Dan valt er
iets op. De auto’s zijn geen auto’s meer. Ze
zijn versierd met bloemen, rijst en gewas-

Wie dat denkt,
moet maar eens
naar Bali gaan

sen. Weer een ceremonie! Nu voor alles wat
men gebruikt en wat van ijzer is. De twintigste ceremonie al in eenentwintig

Rajiv Girwar

dagen.” Wie ooit op Bali is geweest, weet
waar ik het over heb. Er gaat geen dag
voorbij zonder een ceremonie!
Tussen de paradijselijke eilanden van Indonesië
ligt het prachtige eiland Bali met zijn indrukwekkende rijstvelden. Genoemd ‘het laatste
paradijs’ is Bali één van de grote romantische
dromen van de wereld. Nadat het eiland een
kolonie was geworden, ontstond het idee van
het eiland als paradijs. Europeanen vormden
voor zichzelf een beeld van een plek vol culturele en natuurlijke vruchtbaarheid en leefden
hiernaar. Zij, met name Nederlanders, begonnen de cultuur te waarderen en maakten van dit
paradijs een toeristische bestemming.
Balisch hindoeïsme
De meeste Baliërs belijden een vorm van het
hindoeïsme die zij Agama Hindu Dharma
(Religie van de Hindoeleer) of Agama Tirtha
(Religie van het Heilige Water) noemen. Vanaf
de onafhankelijkheid van Indonesië zijn de
Baliërs zich steeds sterker bewust geworden
van hun religieuze traditie en hebben zij hun
religieuze organisatie versterkt. Dit is onder
andere te zien aan het indrukwekkend aantal
tempels. Er staan letterlijk tienduizenden tempels op Bali en er zijn net zoveel tempelfeesten.
Bovendien heeft elk woonerf zijn eigen
huistempel. De tempels die door toeristen worden bezocht, zijn alle van betekenis voor het
hele eiland. De belangrijkste is Pura Besakih.
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Deze moedertempel is even groot als de
stad Utrecht, een bergtempel die op
zeer heilige grond staat. Iedereen, of je
nou man of vrouw bent, moet daarom
gepaste kleding dragen: een wikkelrok
(Sarung) gecombineerd met een buikbandje. De tempels bestaan uit een
aantal heiligdommen (voor elke god
een huisje). Hoe meer puntdaken een
schrijn heeft, hoe belangrijker de god.
De belangrijkste op volgorde zijn Shiva,
Brahma enVishnu.
Rituelen, muziek en dans
Wat is een tempel zonder rituelen,
muziek en dans? Rituelen zijn er om
mensen en voorwerpen te reinigen; ze
dienen om een gevoel van onderlinge
verbondenheid op te roepen en om het
evenwicht tussen de krachten in de
kosmos in stand te houden. De rituelen
worden geleid door priesters van wie de
hoogste en meest respectabele de brahmaanse pedanda zijn. De satriya en
wesya staan ieder een tree lager.
Wat heel erg opvalt, is het aantal offers
dat bij een ritueel hoort. Er zijn werkelijk honderden soorten offers, maar de
samenstelling is in wezen dezelfde:
rijst, fruit, koekjes, vlees en groenten
afgedekt met een palmblad. Tijdens het
ritueel zuivert de priester de verschillende offers door ze met heilig water te
besprenkelen en gebeden en mantra’s
uit te spreken. De elementen die het
leven op aarde mogelijk maken, worden tot offers gemaakt en zo als geschenk teruggegeven aan hun oorspronkelijke Schepper. De Sirihpruim
die altijd gebruikt wordt, symboliseert
de hindoe Drie-eenheid, evenals de
drie belangrijkste kleuren. Rood hoort
bij Brahma, zwart of groen bij Vishu en
wit bij Shiva.
Bij de ceremonies is muziek niet weg te
denken. Deze dient plezier te geven aan
zowel goden als mensen, zodat iedereen met een voldaan gevoel huiswaarts
kan keren. Instrumenten die gebruikt
worden, zijn: gamelan (bronzen ketels
of toetsen boven bamboe klankbuizen
in een fraai bewerkt houten raamwerk),
gong, trom, bekken, fluit en andere kleine slaginstrumenten. Daarbij zijn er de
dansen waar iedereen versteld van zal
staan. Prachtige bewegingen met handen en ogen. Alle delen van het lichaam
worden op indrukwekkende manier
gebruikt. Sanghyan Jaran, ‘vuurdans’,
wordt uitgevoerd door Balische dansers

38

HINDORAMA

in trance. Van de sanghyang wordt
gezegd dat degenen die deze dansen
uitvoeren, bezeten zijn van bepaalde
goden die hen in staat stellen bovennatuurlijke prestaties te leveren. Zij dienen als bescherming tegen epidemieën
en zwarte magie. Eén van de belangrijkste dansen op Bali gaat over het
Ramayan (het levensverhaal van Shri
Ram). De mannen die het apenleger
vormen en samen met
Hanuman Sita moeten
redden, een koor van
50 man, zitten in cirkels rond een grote
bronzen olielamp met
tientallen vlammetjes
en beginnen zachtjes
‘chak-chak-chak-chak’
te zingen.
Vakantiebestemming?
Kijk zelf maar eens! Er
zijn genoeg mensen
die altijd naar Suriname gaan, elk jaar
maar weer. Maar wie
denkt dat Suriname
hindoeïstisch is, moet maar eens naar
Bali gaan, waar 95% van de bevolking
een of andere vorm van het hindoeïsme
aanhangt. Anders dan in andere delen
van Indonesië, waar de spanning tussen moslims en christenen hoog kan
oplopen! De wijze waarop men op Bali
met het hindoeïsme omgaat, is fascinerend, in geen enkel opzicht te vergelijken met Suriname. Baliërs zijn zo verbonden met hun geloof en dat laten ze
merken ook, in allerlei vormen. Wat bijvoorbeeld opvalt, is dat er bij een crematie niet wordt gehuild, maar gefeest.
Dit om te voorkomen dat de geest op de
wereld blijft. Volgens de Baliërs raakt de
geest door middel van een feest vrij. Het
lijk wordt verbrand in een van hout
gemaakte, versierde koe.
Wat misschien wat
minder plezierig overkomt, is dat de mensen
alles doen om een
beetje geld te verdienen. Zo vallen ze toeristen erg lastig en proberen geld te vangen
tijdens een bezoek aan
een tempel. U doet er
goed aan niet te luisteren naar degenen die je
iets willen aanbieden!
1 • 2002
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Jubileumjaar
voor Muzieksociëteit Tagore
Muzieksociëteit Tagore, gevestigd
te Den Haag, is vernoemd naar
één van de grootste geesten die
het moderne India heeft voortgebracht: Rabindranath Tagore
(1861-1941). Hij kreeg in 1913 als
eerste niet-westerling de Nobelprijs voor literatuur voor zijn
dichtbundel Gitanjali (Wijzangen). Hij was niet alleen een dichter, maar ook schrijver, dramaturg, schilder, filosoof, humanist en pedagoog. Minder
bekend, althans in het Westen, is dat Tagore ook meer dan
2000 liederen heeft gecomponeerd die bekend staan als
Rabindra Sangeet. Eén van de doelstellingen van de sociëteit is dan ook het propageren van deze muziektraditie.

Managers en
ondernemers
organiseren zich
in Sarathi

Sarathi sluit jaar af met Tagore

Er worden periodieke bijeenkomsten met een besloten
karakter belegd, waarop leden en sponsors zelf kunnen
musiceren of genieten van optredens van bekende gastartiesten. Muzieksociëteit Tagore biedt in dit verband ook een
platform aan jong opkomend talent om zich te presenteren. Het is inmiddels traditie geworden om belangwekkende figuren uit de Surinaamse gemeenschap uit te nodigen
voor het verzorgen van korte lezingen, niet alleen over
kunst en cultuur, maar ook over andere onderwerpen. De
sociëteit heeft een Hindostaanse signatuur, maar is toegankelijk voor muziekliefhebbers uit alle culturen.
Opgericht op 4 september 1997 betekent 2002 een jubileumjaar voor Tagore.

Op een dergelijke wijze wil Sarathi, een netwerkorganisatie
van managers en ondernemers, behulpzaam zijn aan haar
leden. Deze vallen voornamelijk in de leeftijdscategorie
van 25 - 45. Een aantal Hindostaanse ondernemers, die
zich met vallen en opstaan een weg in het Nederlandse
bedrijfsleven heeft moeten banen, wil voorkomen dat de
volgende generatie het wiel opnieuw moet uitvinden. De
organisatie biedt ondersteuning aan (aankomende)
Hindostaanse managers en ondernemers die een positie in
het bedrijfsleven willen verwerven door hun managementvaardigheden te helpen bevorderen, hun bedrijfskundig
inzicht te helpen ontwikkelen, introducties te verlenen en
zakelijke netwerken te helpen uitbouwen. Sarathi is geen
vereniging of stichting, maar een virtuele organisatie. Een
groot deel van het netwerk wordt uiteindelijk gevormd
door autochtonen, maar de relaties zijn op basis van gelijkheid en wederzijds voordeel.

Men kan deel uitmaken van het gezelschap van
Muzieksociëteit Tagore door lid of sponsor te worden.
Momenteel zijn er zo’n honderd leden en sponsors. Hun
gezinsleden hebben normaliter gratis toegang tot alle bijeenkomsten. Samen met Sarathi (netwerk van managers
en ondernemers) werd op 12 december een fraaie bijeenkomst georganiseerd in Holiday Inn te Rotterdam. Enkele
honderden gasten konden o.m. genieten van de dansgroep
Samairra en de muziekgroep Face 2 Face. Tagore-voorzitter, dr. Jozef Siwpersad, wees op het belang van een goede
samenwerking tussen de ondernemers en de wereld van
kunst en cultuur. Gelijk de Maharaja’s in het oude India
dienen geslaagde Hindostaanse ondernemers een deel van
hun vermogen aan te wenden voor het aanmoedigen van
Hindostaanse kunst- en cultuuruitingen. Op deze wijze
dragen zij bij aan de bloei van Hindostaanse kunst en cultuur in Nederland en de uitstraling ervan naar de hele
samenleving toe.

Oedith Narain Jaharia legt uit dat de meeste leden elkaar al
geruime tijd kennen. Zo’n elf jaar geleden verenigden zij
zich in het Amsterdamse Ujala, een organisatie die tot de
dag van vandaag de grootste Hindostaanse evenementen
in en rond Amsterdam organiseert. Sarathi onderkent dat
het leven niet alleen uit geld verdienen bestaat en toont
ook maatschappelijke betrokkenheid en betrokkenheid bij
Hindostaanse kunst en cultuur, zoals ondersteuning bij de
totstandkoming van 24 uur Hindostaanse radio in de regio
groot Amsterdam en bij de te houden Miss-Sariverkiezing.
Ook werd op 12 december 2001 in samenwerking Muzieksociëteit Tagore een bijeenkomst georganiseerd.

Nadere informatie: Voorzitter J. Siwpersad (070-3644856)
of secretaris R. Dubar (06-44884889).
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De naam Sarathi (wagenmenner) is ontleend aan de rol
van Heer Krishna tijdens de strijd tussen de Kuru’s en
Pandava’s, zoals verhaald in het epos Mahabharata. Aan de
vooravond van de slag bij Kuruksetra vroegen zowel Arjuna
(Pandava-dynastie) als Duryodhana (Kuru-dynastie) om
de steun van Heer Krishna. Overeengekomen werd dat Hij
als individu Arjuna zou bijstaan, terwijl Duryodhana zou
beschikken over Zijn leger. Beducht voor de persoonlijke
wapens van Heer Krishna bedong Duryodhana dat Hij
alleen de wagenmenner van Arjuna zou zijn. Als Sarathi
verleende heer Krishna Arjuna eerst mentale steun bij het
bereiken van een optimale geestelijke gemoedstoestand
(beschreven in de Bhagavad-Gita) om vervolgens als adviseur de oorlogsstrategie voor de Pandava’s uit te stippelen.
Deze uiterst cruciale rol van Heer Krishna voerde de
Pandava’s naar een overwinning op het slagveld
Kuruksetra.

Nadere informatie: jaharia@worldonline.nl
2 • 2002
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Hindustaans Vrouwen Netwerk
vernieuwd (HVN)
Tijdens een geslaagde bijeenkomst op 8 december 2001 in hotel
Mercure te Den Haag heeft het Hindustaans Vrouwen Netwerk (HVN) zich in
een nieuw jasje gepresenteerd: Business Sociëteit HVN. De organisatie bestaat
ruim drie jaar en heeft tot doel het beter zichtbaar maken in de Nederlandse
maatschappij van hoogopgeleide Hindostaanse vrouwen (academisch en
HBO-niveau) en het uitwisselen van expertise ter versterking van elkaar. De
vernieuwing dient ertoe de organisatie professioneler te maken, activiteiten
van hoog gehalte te ontplooien en zodoende beter aan te sluiten bij het
niveau van de leden. In maart 2002 zal het jaarcongres worden gehouden waarbij de volgende vragen aan de orde zullen
zijn: ‘Hoe breng ik een balans aan tussen mijn werk en privé-leven?’ en ‘Hoe kan ik mijn ambities en loopbaan verder uitbouwen?’. Het nieuwe bestuur bestaat uit: Maltie Koeldiep (voorzitter), Chanine Bhoendi (vice-voorzitter), Sabita Poelloe
(secretaris) en Hille Lala (penningmeester). Daarnaast zal er een Raad van Adviseurs worden ingesteld, bestaande uit professionals die zich reeds hebben bewezen in de maatschappij. Het bestuur ziet de Business Sociëteit HVN als een groot
concert. Ieder lid brengt haar eigen talent in en samen brengen ze een mooie compositie ten gehore. Als leden komen in
aanmerking vrouwen met een afgeronde HBO- of academische opleiding en vrouwen die een dergelijk denkniveau hebben ontwikkeld. Een kennismakingsgesprek kan onderdeel vormen van de selectie. Het secretariaat is gevestigd bij
ColourPlus Werving, Selectie & Executive Search, tel: 023 – 5655160 (tijdens kantooruren).

Jacob Jonker laat zich inspireren
door de hindoefilosofie
Amateurkunstenaar Jacob Jonker, verdiept zich al ruim veertig jaar in de hindoefilosofie. En dat is ook te merken aan zijn schilderijen. Van 10 januari tot 10
maart 2002 exposeert hij in het gebouw van RIAG, BAVO, RVO aan de
Binnenweg 25 te Rotterdam.
“Ondanks het feit dat ik als blanke Nederlander geboren en getogen ben en
christen ben, zou ik mij onvolledig voelen zonder kennis van de hindoefilosofie”, zegt Jacob Jonker, woonachtig in Rijnsburg. Een eerdere expositie in zijn
woonplaats stuitte op weerstand bij de plaatselijke christelijke gemeenschap.
Deze spreidde onbegrip en wantrouwen ten toon jegens de interesse van de
kunstenaar voor het hindoeïsme naast het christendom. Jonker is evenwel van mening dat de hindoefilosofie, die kan
bogen op een bestaan van duizenden jaren, een zeer hoog waarheidsgehalte heeft, alzijdig en perfect is. De bijbel blijft
voor hem een belangrijke bron van informatie die hem aanzet tot dieper denken en tot het spitten in andere culturen en
filosofieën.
Zijn werken beelden onder meer uit: Hanuman (de onzelfzuchtige Apengod), Vishnu (de onderhouder van het heelal), kundalini (energiebron onderin de ruggegraat). De artiest geeft er zijn
eigen interpretatie aan. Met het doek van Hanuman, bijvoorbeeld, geeft Jonker het menszijn
weer. Uit de beeltenis van Hanuman kan men afleiden dat uiterlijke vorm er niet toedoet om van
“mens” te kunnen spreken. Het gaat veeleer om een bepaald bewustzijnsniveau en de onbaatzuchtigheid van Hanuman is daar een eminent voorbeeld van.
Naast hindoefilosofie gaat Jonkers bewondering uit naar westerse oude meesters als Rubens,
gebroeders van Eijck en Italiaanse meesters. De technieken die hij bij het schilderen hanteert,
zijn wissel- en temperatechnieken. Hij doet veel met olieverf, hars en andere natuurstoffen. In
de jaren ’60 voltooide hij een opleiding aan de Famous Artistschool te Amsterdam. Na enkele
technische beroepen te hebben uitgeoefend, waaronder bij Fokker, is Jacob Jonker momenteel
werkzaam in de gezondheidszorg in Rotterdam en omgeving.
Voor meer informatie: Jacob Jonker, tel. 071 4027952 of 06 24259821
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Reacties
HINDOSTANEN AAN DE NOORDZEE
Hindorama algemeen
Ik vraag me af waarom hindoes moslims altijd onder één
hoed willen tellen, terwijl wij nooit zouden worden betrokken bij een eventuele “Moslimrama”. Zijn wij dan zo tolerant (= dom) of zijn de moslims zo slim?
Sunil Khoenkhoen

Zijn Hindostaanse vrouwen Devi en Lakshmi of Kalimai
en Heks? (nr. 5 / 2001) -1
Met stijgende verontwaardiging las ik de bijdrage van Pt.
Swami Bihari en ik voel mij dan ook geroepen hierop te reageren. Deze tekst getuigt van een absoluut gebrek aan respect voor vrouwen en geeft een verkeerd beeld van de normen die zouden bestaan in de autochtone Nederlandse
samenleving. Hij zegt dat vrouwen belangrijk voor ons zijn
omdat ze kunnen baren. Wie zijn die “ons” dan wel. Is het
de heer Bihari ontgaan dat zowel mannen als vrouwen tot
dezelfde soort behoren? Zoals hij het uitdrukt, lijkt het of de
vrouw eenzelfde positie inneemt als de koe. Deze dieren
worden gehouden voor de melk en vrouwen voor het nageslacht.
Vervolgens stelt hij dat door contact met Nederlandse vrouwen Hindostaanse vrouwen assertiever worden. Wat is hier
op tegen? Is het vrouwen niet toegestaan voor zichzelf op te
komen als hun onrecht wordt aangedaan? Aan vrouwen
worden vechtsporten geleerd, alleen als ze zich vrijwillig
daarvoor aanmelden bij een sportschool. Met betrekking
tot echtscheidingen is het in Nederland gebruikelijk dat
man en vrouw, gesteund door familie en vrienden, alles
zullen proberen om hun huwelijk te redden. Slechts wanneer er sprake is van een onhoudbare situatie zullen
Nederlanders elkaar misschien aanraden om over echtscheiding na te denken. Als de vrouw dan de zorg van de
kinderen op zich neemt, is daar het vangnet van de sociale
bijstand. Bepaald geen luxe. Veel geld voor de kapper, alcohol en sigaretten is er dan niet bij.
Bihari stelt voorts dat vrouwen in Nederland met veel mannen seks moeten hebben voordat ze trouwen. Ik maak
bezwaren tegen de woorden “veel” en “moeten”, omdat
deze volgens mij niet de werkelijke situatie weergeven. In
het algemeen maken Nederlandse mannen er geen probleem van dat hun aanstaande bruid al eerder een vriend
heeft gehad en geen maagd meer is. Ook in de Nederlandse
samenleving wordt het echter niet gewaardeerd als een
vrouw met iedereen in bed duikt. Ik denk dat menig ouder
het zou toejuichen als hun dochter als maagd zou trouwen
of samenwonen. Het is wellicht beter om te kijken naar de
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heersende normen en wetgeving van de samenleving waarin men zich beweegt dan je primair te richten op eeuwenoude religieuze geschriften. Of men dit integratie noemt of
niet, dat maakt mij niet zoveel uit. In Nederland geldt dat
mannen en vrouwen gelijkwaardig zijn, ondanks hun biologische verschillen.
Volledig misplaatst is het statement dat mannen meer hersens zouden hebben dan vrouwen. Wat de heer Bihari hiermee wil zeggen, begrijp ik niet goed. Waarschijnlijk doordat
ik zelf ook maar 1100 gram bezit. In ieder geval wil ik hem
aanraden zijn enorme grijze massa van 1350 gram ook eens
te gaan gebruiken wanneer hij weer een bijdrage aan
Hindorama levert. Ik hoop van harte dat hij deze, voor
vrouwen beledigende, tekst niet zo heeft bedoeld. Verder
hoop ik dat zijn bezorgde achterban, die waarschijnlijk uit
mannen èn vrouwen zal bestaan, niet de daarin weergegeven opvattingen deelt. De bijdrage van de heer Bihari doet
niets af aan het feit dat ik Hindorama met veel plezier lees.
Nel Otting

Zijn Hindostaanse vrouwen Devi en Lakshmi of Kalimai
en Heks? (nr. 5 / 2001) -2
Het stuk van Pt. Swami Bihari geeft alleen maar aan hoe
dringend de noodzaak voor een goede panditopleiding in
Nederland is. Bihari doet met zijn denkbeelden weinig
onder voor de veelbesproken imams die uitspraken doen
over de Nederlandse samenleving. De vraag rijst: wat doen
al deze mensen hier? Waarschijnlijk wel profiteren van
allerlei gemakken die deze samenleving biedt, maar zich
heel vijandig opstellen tegenover zaken die hen niet uitkomen. Dat heet opportunisme en heeft weinig te maken met
spiritualiteit, wat je bij een swami wel zou mogen verwachten.
Devi

Zijn Hindostaanse vrouwen Devi en Lakshmi of Kalimai
en Heks? (nr. 5 / 2001) – 3
Beste redactie,
Allereerst mijn complimenten voor Hindorama. Prachtig
blad, kwalitatief goed en bijzonder informatief. Ik kijk er
altijd naar uit. Tevens wilde ik reageren op het stuk van
Pandit Swami Bihari.
Naar mijn mening herbergt elk mens goede en kwade, lichte en donkere, positieve en negatieve elementen in zich.
Afhankelijk van onze individuele spirituele ontwikkeling
overheerst het een of het ander. Het is dus een normaal
gegeven dat alle vrouwen ten dele Devi en ten dele Kalimai
zijn. Ik vind het schokkend dat de eerwaarde pandit vrou1 • 2002

wen belangrijk vindt omdat ze kinderen
kunnen baren. Ik verwerp dit standpunt. Vrouwen zijn meer dan broedmachines. Ze zijn stuk voor stuk zielen met
een eigen identiteit en spiritueel evenveel waard als mannen. Ze vullen ons
geestelijk aan, waardoor we completer
worden als mens. Dat vrouwen in
Suriname lief, aardig enzovoort
waren, komt ten dele omdat een
vrouw daar niet de mogelijkheid had
voor zichzelf op te komen. Dit omdat
zij economisch volledig afhankelijk
was van haar man en bovendien was er de drukkende sociale controle van een kleine, conservatieve gemeenschap.
Daardoor tolereerde ze gelaten wantoestanden als mishandeling, alcoholmisbruik en vreemdgaan. In Nederland
hoeft zij niet alles als een horige en lijfeigene te pikken. In
tegenstelling tot wat de pandit beweert – en wat ik een bijzonder kwalijke uitlating vind! - zie ik dit niet als een extra
stimulans voor Hindostaanse vrouwen om echtscheiding
aan te vragen. De 31 gescheiden Hindostaanse vrouwen
die ik voor mijn nieuwe boek heb geïnterviewd, gaven
allen unaniem te kennen het proces van echtscheiding als
zeer pijnlijk en droevig te hebben ervaren. Geen van hen
wilde graag scheiden.
Ik heb drie gescheiden zusjes die alcoholmisbruik, fysieke
mishandeling, vreemdgaan e.d. niet meer pikten. Ze hebben kort haar, gaan soms dansen en drinken soms alcohol.
Maar ik ben heel trots op hen, omdat ze voor hun eigen
geluk hebben gekozen en zich niet klakkeloos in een harnas van volgzaamheid hebben laten drukken. En, beste
pandit, ik heb mijn vader aangeraden mijn zusjes vechtsporten te laten beoefenen. De kans dat zij door mannen
worden aangerand is namelijk 100% groter dan dat ik als
man door vrouwen word aangerand.
De uitlating over het hersengewicht van mannen en vrouwen vind ik schokkend. Door wetenschappelijke feiten
verkeerd te gebruiken hebben nazi’s in het verleden verschrikkelijke dingen gedaan. Vorig jaar nog kwam een
Nederlandse hoogleraar ermee dat donkere mensen achterlijker zijn dan het blanke ras, omdat het een wetenschappelijk feit is dat de hersenhelft die over wetenschap
en techniek gaat bij blanken groter is dan bij zwarte mensen. Zodra dit soort argumenten wordt gebruikt om de
superioriteit van de één ten opzichte van de ander aan te
tonen, is humaniteit zoek. Geen mens is in individueel
opzicht gelijk aan een ander, maar spiritueel zijn we allen
gelijk. De ziel is universeel. In de Veda’s staat: “Als je zelf
hoger op de levensladder staat, is het je plicht als mens om
anderen die nog onderaan staan, omhoog te helpen”. En ze
dus niet omlaag te trappen, zoals aanhangers van het
1 • 2002

kastenstelsel vaak beweren!
Ik verschil nog op één punt met de pandit,
namelijk waar hij beweert dat het doel van de
mensheid op deze wereld is om voorlopig het
mensenras in stand te houden. Het doel van de
mens op deze planeet is om ons spiritueel
zodanig te ontwikkelen dat we steeds een hoger
bestaansniveau bereiken. Met als uiteindelijke
doel: bevrijding uit de kringloop van geboorte,
dood en wedergeboorte en terugkeer in de
schoot van het Goddelijke Licht waar de atma’s
(zielen) van zowel vrouwen als mannen opgaan
in Mahatma, de Superziel.
Radja Ramdhani

Nagaland (nr. 6/2001)
Geachte redactie,
Ik ben blij verrast een artikel over Nagaland tegen te
komen. Het artikel vind ik echter eenzijdig. Het geeft een
beeld van de kant van de Naga-rebellen, maar niet van de
gevolgen van hun activiteiten. Wat de auteur niet vermeldt,
zijn de terroristische activiteiten van de Nagarebellen of
Naga underground. Deze vallen politie en leger aan, ontvoeren functionarissen, verschaffen zich gewelddadig toegang tot woonhuizen van regeringsfunctionarissen en
zakenmensen. Daarnaast
vinden talloze plunderingen plaats in het grensgebied met Assam, terechtstellingen van onschuldige burgers etc. Hoe
komen de Nagarebellen
aan het geld om wapens
en munitie te kopen of
het rebellenleger te
onderhouden?
Door
afpersingen, het invoeren van een soort
“belasting” die zij heffen bij ambtenaren van
hoog tot laag, vrachtwagenchauffeurs en zakenmensen. Degenen die weigeren te betalen ervaren maffiaachtige reacties. Om die reden zijn heel wat nietNagawerknemers elders in India gaan werken. Handel in
drugs is een andere inkomstenbron. Niet alle Naga’s staan
achter de acties van de Nagarebellen, maar deze luisteren
niet naar de zwijgende meerderheid.
Wahid Saleh
HINDORAMA
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Paramaribo Papers
Ranu Abhelakh

M

edio februari zal de nieuwste aanwinst van producent Eddy Wijngaarde en regisseur Ger
Poppelaars, Paramaribo Papers, door de Vara op
de Nederlandse tv worden uitgezonden. De film is volgens
de regisseur geen reconstructie van de werkelijkheid, maar
fictie gebaseerd op feiten rondom de zwarte periode in
Suriname’s recente geschiedenis. “We zoeken niet naar een
Zwarte Piet, maar hebben met een ieder het beste voor.”
In de film (thriller) gaat geheim agent Robert Lipmann
(Mark Rietman) in opdracht van de Nederlandse regering
op zoek naar de in Suriname verdwenen Nederlandse journalist Kevin Poelgeest (Iwan Brave). Het verhaal speelt zich
af begin jaren ’80; er heerst onvrede over het regime o.l.v.
bevelhebber Raymond Markelo (Kenneth Herdigein).
Lipmann wordt geholpen door Kevin’s zus, Elvira (Daniela
Mercelina), met wie hij een verhouding begint. Gaandeweg

ding van ruim twee jaren vooraf. Voor het scenario werd
gebruik gemaakt van boeken, films en verhalen van Rudi
Kross en Wijngaarde zelf. De film vergde enkele draaidagen
in Nederland en 26 dagen in Suriname (oktober/november
2001). Daar werden zo’n 800 figuranten ingeschakeld.
Poppelaars was enthousiast over het acteertalent van de
figuranten. “Voor velen is dit nieuw en zij geven het beste
van het beste.” In Paramaribo leek plotseling iedereen een
rol te hebben in de ‘bakra film over Sranan’ (Nederlandse
film over Suriname - red.) en waren de film en de eigen
traumatische ervaringen rond 8 december 1982 het
gesprek van de dag. De redenen om als figurant mee te
doen, liepen uiteen. “Het is een film over mijn land en ik
voel me trots om een bijdrage te kunnen leveren”, zegt
Rose, in het dagelijkse leven werkzaam als klerk in een
drukkerij. Zij mocht netjes opgemaakt doorgaan voor een
Vijftien mannen, vijftien tegenstanders van het militaire
regime in Suriname, allen streefden vanuit hun eigen
motivatie en op eigen wijze het herstel van de democratie na. Zij werden op 8 december 1982 in koelen bloede
vermoord door de militairen onder leiding van Desi
Bouterse. Dat Surinamers elkaar zoiets konden aandoen,
was in de Surinaamse context tot op dat moment
onvoorstelbaar. Na eerder persoonlijke bedreigingen te
hebben ontvangen, zei één van de slachtoffers, vakbondsleider Cyrill Daal, ook met zoveel woorden dat hij
niet gelooft dat “zonen van Suriname” tot zoiets in staat
zijn.

blijkt dat de verdwijning van Kevin niets met drugs te
maken te heeft, zoals eerst gedacht, maar alles met pogingen van de bevelhebber om af te rekenen met de politieke
macht van Nederland. Troef zijn documenten die
Nederlandse betrokkenheid bij de coup van februari 1980
aantonen. Het voormalige moederland stuurt willens en
wetens aan op een confrontatie waarbij het, gesteund door
de VS, militair kan ingrijpen. Robert en Elvira doen er alles
aan om de “Paramaribo Papers” te vinden.
“Paramaribo Papers kan een impuls zijn tot de geschiedschrijving van Suriname”, zegt producent Eddy Wijngaarde
die al lang met het idee liep een film te maken rondom de
mogelijke Nederlandse betrokkenheid bij de coup van
1980. Het oorspronkelijk geraamde budget van NLG 2 miljoen werd gaandeweg met een half miljoen overschreden.
De gelden zijn afkomstig van diverse Nederlandse filmfondsen. Aan de shooting ging een intensieve voorberei-
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cafébezoekster. Voor Wilgo Baarn was het een emotionele
ervaring. “Ik was in de jaren ’80 politieagent en heb veel
van dichtbij meegemaakt. Ik kon me dus makkelijk in de
situatie inleven.” Ondanks het plezier en de kick om erbij
te zijn, bleef bij velen een nare nasmaak achter. “De tijd
van uitbuiten van goedkope krachten is nog niet voorbij”,
zegt Farida die voor een hele dag NLG 10,- kreeg uitbetaald.
Ger Poppelaars is sinds 1980 werkzaam als regisseur en
scenarioschrijver. Hij ontving vele prijzen, waaronder verscheidene internationale prijzen voor de speelfilm De Drie
Beste Dingen in het Leven en de Gouden Kalf voor de
Missing Link. Eddy Wijngaarde is sinds 1985 in de filmindustrie werkzaam. Als producent was hij o.m. betrokken
bij Stranger at Home en Looking for Eileen, beide geregisseerd door Rudolf van de Berg. Hij was executive producer
van de Vliegende Hollander van Jos Stelling.
1 • 2002

De documentaire Zonen van Suriname van René Roelofs
werd in december 2001 in twee delen door de IKON uitgezonden. In diezelfde periode werd de film in Suriname
verschillende malen op het tv station ABC vertoond. Voor
de meest betrokkenen en voor kenners van Suriname is
er niet veel nieuws te zien. Bij anderen, die deze periode
in de Surinaamse geschiedenis niet hebben meegemaakt, maken de beelden wel wat los. Mensen die wel
het een en ander wisten, maar niet echt betrokken zijn
geweest, zijn nu deelgenoot geworden van dit duister
stukje Surinaamse geschiedenis.
De documentaire biedt - voornamelijk vanuit het perspectief van de nabestaanden van de slachtoffers van 8
december - een beeld van Suriname van voor de onafhankelijkheid en de periode erna die gaandeweg steeds
meer wordt gekenmerkt door wanbeleid en bestuurlijke
arrogantie van de regering Arron. Vele Surinamers zien
de militaire coup op 25 februari 1980 als een welkome
verandering, een doorbraak in de politieke inertie en uitzichtloosheid. Echter, de wijze waarop een aantal zaken
wordt aangepakt, bijvoorbeeld de behandeling van cri-
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minelen en politieke gevangenen, wijst al gauw op het
verval van de rechtsstaat. De toenemende radicalisering
van het regime en de daarmee gepaard gaande protesten
van democratisch gezinde krachten leiden uiteindelijk
tot de decembermoorden.
Na de bijna geslaagde couppoging onder leiding van de
militair Surinder Rambocus in maart 1982 wordt de sfeer
voelbaar grimmiger. Het regime is zich pijnlijk bewust
geworden van zijn kwetsbaarheid. De bevrijding door de
coupplegers van militair Lachman, die gevangen zat niet
vanwege zijn democratische ideeën, maar vanwege ordinaire misdaden en die de zaak prompt verraadt, maakt
dat de “Rambocus coup” op een mislukking uitloopt.
Deze misrekening wordt de coupplegers, hun advocaten
en andere onwelgevalligen van het regime uiteindelijk
fataal. Op 8 december 1982 wordt door ‘zonen van
Suriname’ op brute wijze afgerekend met vijftien andersdenkende zonen van het land en daarmee met het opkomende, vreedzame verzet tegen de militaire dictatuur.
De documentaire geeft slechts een overzicht, reikt aan de
hand van archiefmateriaal en interviews met nabestaanden beelden aan, maar geeft geen oordeel. Dat wordt aan
de kijker overgelaten. Waarom is er nog steeds geen
gerechtigheid? Hoe kan het dat rechtstreeks bij de moorden betrokken personen respectabele posities innemen
in de Surinaamse samenleving? Hoe durven politici,
behorend tot een partij die is gevormd rondom bij de
decembermoorden betrokken personen, zich in het
Surinaamse parlement schaamteloos te beroepen op
democratische rechten, op het recht er een afwijkende
mening op na te houden? Hopelijk komt er - ooit - een
voor het rechtsgevoel bevredigend antwoord op dergelijke vragen.
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Balinees hindoeïsme

Met in de hoofdrollen: Shah Rukh Khan, Amitabh Bachchan,
Hrithik Roshan, Kareena Kapoor, Jaya Bahaduri en Kajol.

D

eze recente Indiase productie van Yash Johar
moet de familiefilm aller
tijden voorstellen. “All
about loving your parents”, zoals de
kijkers wordt meegegeven. De titel
Kabhi Khushi Kabhie Gham (Soms
vreugde, soms verdriet) is eigenlijk
op bijna elke Hindostaanse film van
toepassing. Het verhaal is ook niet
erg origineel, één zoals er dertien in
een dozijn gaan. De cast van de film
is wel bijzonder. Er is gekozen voor
een “multi-star”- productie, een aantal grote sterren bij elkaar: Amitabh
Bachchan en zijn echtgenote Jaya
Bahaduri, Shah Rukh Khan, Kajol,
Hrithik Roshan, Kareena Kapoor,
Rani Mukherjee (gastrol) e.a.

Nadat hij van kostschool naar huis
terugkeert, krijgt Rohan (Hrithik) van
zijn aji en nani (grootmoeders - red.)
het verhaal te horen waarom zijn geadopteerde - negen jaar oudere
broer Rahul (Shah Rukh Khan) het
ouderlijk huis heeft verlaten. Vader
Yashvardhan Raichand (Amitabh),
een groot zakenman, verwachtte dat
Rahul zou trouwen met Naina (Rani
Mukherjee). Rahul was echter verliefd op het volksmeisje Anjali
(Kajol). Omdat hij niet aan de verwachtingen van zijn vader had vol-
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daan, moest hij tot groot verdriet van
zijn moeder (Jaya) het huis verlaten.
Rohan neemt zich voor de familie te
herenigen. Zo belandt hij in London
waar Rahul en Anjali wonen en
inmiddels een zoontje hebben.
Anjali’s zusje, Pooja (Kareena) woont
ook bij hen. Rohan en Pooja kennen
elkaar van vroeger maar herkennen
elkaar eerst niet. De dikke Rohan is
uitgegroeid tot een spetter en Pooja
is het populairste meisje van school.
Zij zorgt ervoor dat Rohan onder een
valse naam bij Rahul en Anjali komt
logeren. Het feit dat hij uit India
komt, is een verademing voor Anjali,
die genoeg heeft van al dat Britse
gedoe. Rahul heeft eerst niets op met
een gast in huis, die ook nog elke
keer naar India belt, maar legt zich
erbij neer. Uiteraard is hij blij verrast
als hij ontdekt dat Rohan zijn jongere broer is, maar hij laat zich niet
overhalen naar het ouderlijk huis
terug te keren. Pas als de aji overlijdt,
komen vader en zoon weer tot elkaar.
De film heeft alle ingrediënten voor
drama op hoog niveau, vrolijke dans,
zang, glitter en glamour. De comeback van Amitabh Bachchan lijkt
definitief. Evenals in de klapper
Mohabbetein is zijn karakter autoritair en onverzoenlijk, iemand voor

wie tradities belangrijker zijn dan
liefde. Jaya is een lieve moeder die
haar oudste zoon, alhoewel geadopteerd, altijd als haar eerstgeborene
heeft beschouwd. Na zich eerst te
laten overrulen door haar autoritaire
echtgenoot, staat ze uiteindelijk toch
tegen hem op. Shah Rukh Khan
speelt zijn eigen bekende spel, geen
hoogstandjes, maar degelijk. Kajol
komt goed uit in haar rol van een ietwat luidruchtig en olijk volksmeisje.
Hrithik komt aan zijn trekken zowel
in zijn rol van familieman, als die van
gespierde spetter met mooie auto’s.
Kareena’s rol varieert van een aanstellerige, oppervlakkige collegegirl
tot een toegewijde aanstaande echtgenote.
De film, waarvan alle 21 midnight
bioscoopvoorstellingen in Den Haag
uitverkocht waren, moet het vooral
van de populariteit van de sterren
hebben. Wellicht dat de (schaarse)
kleding van Kareena Kapoor in de
smaak valt bij de jeugd. Ouderen zullen zich bijvoorbeeld ook amuseren
met de gesprekken tussen aji en
nani. Het is niet vaak dat zo’n duo
wordt opgevoerd. De muziek van de
film is aardig, maar bezorgt geen
speciale rillingen.
Aantal sterren: *** (max. score *****)
1 • 2002

Het hindoeïsme kent vele gestalten die
onderling zeer verschillend kunnen
zijn. Daarom zal men, wanneer men
naar het Indonesische eiland Bali gaat,
weinig hebben aan een boekje over het
hindoeïsme in het algemeen. Want dat
handelt meestal over de beleving in India.
Het hindoeïsme
dat men op Bali
aantreft, heeft
wel verwantschap met dat
van India, maar
is tegelijkertijd
heel anders. Er
is namelijk ook
een grote verwantschap met
de oude traditionele religies die in andere delen van
Indonesië voorkomen. Auteur dr. Freek
Bakker wil de duizenden Nederlanders
die naar Bali gaan met dit boek informatie verschaffen over de daar heersende religieuze tradities. Bakker is predikant in Voorschoten en voorzitter van
de contactgroep hindoes-christenen
van de Raad van Kerken in Nederland.
Hij woonde jarenlang in Indonesië en
promoveerde in 1993 op een studie over
het hindoeïsme van Bali. Het boek is
verschenen in de serie Wegwijs die
betrouwbare, zakelijke informatie geeft
over wereldgodsdiensten, religieuze
groeperingen en stromingen.
Balinees hindoeïsme – dr. Freek
Bakker, ISBN 90 435 0434 3, € 11,29,
Uitgeverij Kok, Kampen

Zwarte diamant
In dit nieuwe boek van Anita Desai, een
verzameling van negen verhalen,
belicht zij de universele werelden. Van
India tot Canada en New England, van
Cornwall tot Mexico komen boeiende
personages tot leven. De hoofdrolspelers ondernemen een zoektocht en ontdekken plotseling dat ze over de schreef
gaan of dat ze – tot hun eigen verbazing
– terug zijn bij af. In de Zwarte diamant
(één van de verhalen) brengt een geliefde hond, die zo zwart is als de nacht,
alleen maar rampspoed voort. In
Terugkeer naar Tepoztlán borrelen lang
verdrongen haatgevoelens en rancune
op die toewijding of ontsnapping ver1 • 2002
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gen. In De Dakbewoners - een meesterwerk - vindt een armoedig meisje uit
Delhi wat geluk en vrijheid bij een
merkwaardige gemeenschap, die op
daken leeft. Desai heeft een indrukwekkende stijl. Ze beschrijft met
humor, tact,
charme en
compassie
het leven van
doodgewone
mensen die
zich in een
verwarrende
wereld bevinden. Hun
levens, waar
hoop en teleur stelling
elkaar afwisselen, worden beheerst
door gemeenschaps- of familietradities.
Van Anita Desai verschenen eerder:
Ontheemd in Bombay en Uma en Arun.
Zwarte diamant – Anita Desai,
ISBN 90 5501 886 4, € 16,
Uitgeverij BZZTôH, Den Haag

De rede als bekroning
(Vivekacudamani)
In de moderne talen wordt het begrip
“Rede” vrijwel altijd gelijk gesteld met
“verstand” of “intellect”. De auteur van
Vivekacudamani, Shankara, beschouwt
de Rede echter als het intuïtieve instrument dat zowel het emotionele als het
intellectuele omvat. De menselijke uitdaging is om beide elementen tot een
geheel samen te smeden, dat “emotionele intelligentie” genoemd zou kunnen worden. In een eigentijds commentaar legt Paul van Oyen voortdu-

rend de nadruk op deze belangrijke
zienswijze. De problemen uit de tijd
van Shankara (788 – 820 n. Chr.) zijn
dezelfde als van nu. Fundamentalisme,
orthodoxie en mechanisch handelen
staan nog steeds tegenover een flexibele, begripvolle en vooral liefdevolle
opstelling. Shankara is het levende
voorbeeld geweest hoe je in de praktijk
van alledag de
waarheid lief kunt
hebben. Zijn boek
dat hij, naar wordt
aangenomen, op
12- of 13-jarige leeftijd schreef, valt op
door de heldere stijl
en het grote inzicht
in het functioneren
van de menselijke
ziel. In zijn vertaling, met commentaar, heeft Paul van
Oyen volgens Shri
Bharati Tirtha Mahasvami Shankaracharya blijk gegeven van een grote
belangstelling voor de bestudering van
de filosofie van de Advaita Vedanta en
tevens van een grote toewijding jegens
Acharya Shankara Bhagvatpada. Daarom vindt men een spontaan enthousiasme in deze vertaling en het commentaar.
De rede als bekroning
(Vivekacudamani) –
Shankara, een vertaling met
commentaar van Paul van Oyen,
ISBN 90 76392 09 9, (gebonden - € 43)
en 90 76392 10 2 (paperback - € 34),
Uitgeverij Conversion Productions,
Deventer
HINDORAMA
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Culturele Agenda
Amsterdam
Lezing: De Indiase film als cultuurdrager
Aan de hand van een aantal klassieke
filmfragmeneten gaat drs. Marijke Vos
in op de geschiedenis, aard en rol van
de Indiase film. De eerste Indiase film
werd in 1913 in Bombay vertoond.
Inhoud en lengt van de films werden
beïnvloed door het Parsi theater en traditionele festivals. De komst van de
geluidsfilm betekende het begin van
een nieuw tijdperk. Het filmlied werd
geïntroduceerd. Aanvankelijk zongen
acteurs zelf, maar twintig jaar later werd
hun geluid overgenomen door playback-zangers. De jaren vijftig gelden als
de “Gouden Eeuw” van de Indiase film.

Woensdag 13 februari, 19.30 - 21.30 uur,
Sweelinck College, Gabriël Metsustraat
7, Amsterdam
Informatie: India Instituut, 020 – 662662
Blakka Lola
Blakka Lola, de eerste Surinaamse
vrouw op de Wallen, was een tropische
verschijning. Iedereen kende haar. De
Surinaamse acteur en theatermaker
Frank Wijdenbosch speelt een dag uit
het leven van Blakka Lola. Half biografisch, half fictief; een slimme vrouw die
haar mogelijkheden heeft benut.
Woensdag 13 t/m donderdag 14 februari.
Cosmic Theater, Nes 75 Amsterdam, Tel
020-6228858, entree vanaf € 4,50
400 jaar VOC
In 2002 is het 400 jaar geleden dat de
Verenigde Oost-Indische Compagnie
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Aankondigingen van culturele evenementen
worden kosteloos in deze rubriek geplaatst.

werd opgericht. Het Rijksmuseum herdenkt dit feit met vier tentoonstellingen
in 2002. Het VOC-jaar gaat van start met
twee foto-tentoonstellingen: een selectie uit de Nederlandse fotocollecties
(het koloniale leven in landen als India,
Suriname en voormalig NederlandsIndië) en de verstilde foto’s van Ferry
André de la Porte (een ontdekkingsreis
langs Nederlandse graven en forten in
India).
12 januari t/m 7 april, Rijksmuseum
Amsterdam, tel. 020-6747000
Muziek uit India
Johar Ali Khan behoort in India tot de
meest briljante violisten van de nieuwe
generatie klassieke artiesten. Hij staat
bekend om zijn verfijnde systematische
uitvoeringen van allerlei raga’s en zijn
virtuoze speltechniek. Zijn vader en
leermeester is het vioolgenie Ustad
Gohar Ali Khan.
Woensdag 6 februari, KIT Tropentheater,
Grote Zaal, Toegang vanaf €11,50. Info
& reserveren 020-5688500
Zondag 10 februari. RASA, Pauwstraat
13a, Utrecht, Info & reserveren 0302316040. Toegang vanaf €8,10
Muziek en dans uit India
Malavika Sarukkai is een van de meest
geprezen danseressen van de bharata
natyam. Zij weet in haar dans vernieuwende, moderne elementen te verweven zonder de klassieke vorm af te vallen. Haar creativiteit en virtuositeit zijn
van een zeldzaam hoog niveau.
Zondag 24 februari, KIT Tropentheater,
Grote Zaal, Toegang vanaf € 11,50. Info
& reserveren 020-5688500

Zondag 3 maart, Theater aan het Spui,
Spui, Den Haag. Aanvang 14.00 uur,
Toegang € 5. Info tel. 06 29 26 11 20.
Tentoonstelling Poen, Passie en
Perspectief, vrouwelijke ondernemers
in Nederland.
De expositie gaat in op het vrouwelijk
ondernemen in Nederland, de maatschappelijke context en de motieven
van vrouwen om te gaan ondernemen.
Eén daarvan is de wens van veel vrouwen om onafhankelijk te zijn.
Van 28 februari t/m 9 juni, Museon,
Stadhouderslaan 41, Den Haag, tel. 070
3381338

Utrecht
Samandar, muziek en dans uit
Rajasthan
Samandar bestaat uit vier dansers en
vijf musici uit Rajasthan, dat algemeen
beschouwd wordt als de bakermat van
de zigeunermuziek. De groep staat
middenin de levende tradities van de
Manganiar, een Rajasthaanse stam met
vele zangers. Samandar speelt vaak bij
belangrijke gebeurtenissen als geboorte, dood en huwelijk en bezingt de heldendaden van koningen en hoogtepunten in mensenlevens.
Vrijdag 1 februari, RASA, Pauwstraat
13a, Info & reserveren 030-2316040.
Toegang vanaf € 11,55

Den Haag
Auraton Ka Sangeet Se Milan
Hindostaans vrouwenfestival in het
kader van de Internationale Dag van de
Vrouw, gepresenteerd door Stichting
Dosti.

Muziek uit India
Johar Ali Khan (zie hierboven onder
Amsterdam)
Zondag 10 februari. RASA, Pauwstraat
13a, Info & reserveren 030-2316040.
Toegang vanaf € 8,10
1 • 2002
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