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Lang gewacht,
nimmer gezwegen,
nooit gedacht,
en uiteindelijk toch
gekregen
Beste lezer,
Dit jaar herdenken wij dat het 120 jaar geleden
is dat de eerste Brits-Indische contractarbeiders
kennismaakten met Suriname.
Dit jaar vieren wij ook dat na lange tijd
wachten nummer één van Hindorama, het
eerste Hindostaanse tijdschrift in Nederland is
verschenen. Dat Hindorama een groot aantal
lezers heeft (oplage: 5000 exemplaren), was te
verwachten. Maar dat er ook zo veel
adverteerders waren die het mogelijk zouden
maken dat u Hindorama vandaag voor u heeft,
hadden de bladmanager en ik nooit durven
dromen.
Ik hoor u al denken: “Wat maakt Hindorama
dan zo gewild?” Het antwoord is eigenlijk heel
simpel. De heer R. Thakoerdin, het grote brein
achter Hindorama die zich liet inspireren door
massala, gaf Hindorama als bladformule: een
blad dat een ieder wat te bieden heeft en
geschreven is in begrijpelijk Nederlands.
Zo wordt niet alleen aandacht aan historische
gebeurtenissen, cultuur, religie en politiek
besteed, maar krijgen studentenzaken, de cdtop tien, keukenrecepten en tijdverdrijvers ook
de nodige aandacht. Voor een opsomming van
wat u in dit nummer tegen kunt komen,
verwijs ik u naar de inhoudsopgave.
Als u zich na het lezen van dit blad wilt
abonneren op “Hindorama” of een advertentie
in “Hindorama” wilt plaatsen, verzoek ik u het
colofon te raadplegen.

Vanaf deze plaats dank ik de heten R. Bhoendie
(RB-Vastgoed adviseurs) en S. Rambocus
(Stichting [alla Rookh) voor de geweldige
ondersteuning die zij aan Hindorama hebben
gegeven. Een bijzonder woord van dank richt
ik aan de heer drs. A. Tops die alle artikelen
redigeerde, hetgeen de kwaliteit van
Hindorama op een hoger niveau brengt.
Ten slotte bedank ik een ieder die op welke
wijze dan ook heeft meegewerkt aan de
totstandkoming van dit nummer en wens ik u,
lezer, veel lees- en puzzelplezier toe.

Aniel Autar,
hoofdredacteur

DE GEBOORTE
VAN EEN NIEUWE
IMMIGRANT
Elk jaar wordt in de maand juni zowel in
Suriname als in Nederland de
Hindostaanse immigratie gevierd of
herdacht: de voorouders van de
Surinaamse Hindostanen verlieten vanaf
1 873 het toenmalige Brits-lndië om in
Suriname als contractarbeiders op de
plantages te gaan werken. Deze exodus
duurde tot 1 91 6 en in totaal emigreerden
34.304 personen naar Suriname.

Afschaffing slavernij
De toedracht van deze exodus moet gezocht
worden in het feit dat in 1863 de slavernij in
Suriname officieel
afgeschaft werd. De
verwachting was dat de
negers nog zeker tien
jaar onder staatstoezicht
op de plantages zouden
blijven werken om
zodoende de belangrijke
landbouwproduktie en
daarmee de Westerse
kapitaalontwikkeling in
stand te houden. De
Nederlandse
pIa ntagehouders
zochten intussen haastig
naar andere geschikte
werkkrachten die het
zware werk op den duur
zouden kunnen overnemen.
Nadat bleek dat het werven van Creolen uit
West-Indië, Hollandse boeren, Chinezen en
Portugezen geen succes was, liet men de keus
vallen op arbeiders uit het toenmalige Brits
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Indië. Deze keuze werd heel bewust gemaakt
omdat in het buurland Brits-Guyana, waar de
slavernij eerder afgeschaft werd, Hindostanen
als contractarbeiders werkten en zij bleken
goede werkkrachten. Dit kan toegeschreven
worden aan het feit dat zij vertrouwd waren
met het harde leven op het platteland van
India. Het was ook makkelijk om in India
arbeiders te recruteren (Engeland en Frankrijk
deden dit al), omdat dat land een schrijnende
armoede kende, veroorzaakt door
overbevolking, een slechte economie en het
kastenstelsel.

In Suriname
aangekomen
Op 4 juni 1 873 arriveerde het eerste schip uit
India in Suriname met 399 personen aan
boord: de uLalla Rookh”. Zoals alle andere
immigranten werden ze vanuit Diamond

Ook Brahmaanse
families ontkwa
men niet aan
landverhuizingen.

Harbour, in de nabijheid van Calcutta,
verscheept. Na een contract van vijf jaar
konden zij gratis naar India terugkeren of men
kon een nieuw contract van vijf jaar aangaan.
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De situatie in Suriname bood de
contractarbeiders, ondanks de geringe lonen,
een beter bestaan in vergelijk met hun leven
op het platteland in India. Het minimum loon
bedroeg voor volwassenen (mannen én
vrouwen) zestig Nederlandse centen en voor
jongens tussen 1 0 en 1 5 jaar veertig
Nederlandse centen per dag. Alleen ‘s zondags
kon men rusten. Op de andere dagen werkten
veldarbeiders zeven uur en fabrieksarbeiders
tien uur per dag. Verder had men recht op
gratis huisvesting en medische verzorging.
Degenen die zich na de contractperiode
voorgoed in Suriname wilden vestigen, konden
onder bepaalde voorwaarden een lap grond
van het gouvernement huren. Desondanks
keerde 33% van de immigranten terug naar
India.

Problemen van de
immigranten
Het plattelandsleven van de contracttanten
was onevenwichtig en verstoord, omdat de
ronselpraktijken van de “Arkaties”, de wervers
in het moederland, meestal onder valse voor
wendsels geschiedde. De immigranten voelden
zich in Suriname hierdoor losgerukt uit hun
sociale leefverbanden, aangezien hun gezinsen familieverhoudingen niet meer bestonden.
Bovendien was het aantal vrouwen gering,
waardoor de verhouding in aantallen tussen de
seksen een groot probleem werd. Er ontstond
daarom een seksuele nood, met prostitutie op
sommige plantages als gevolg. Omdat er over
het algemeen meer gehuwde mannen naar
India terug gingen kwam er in deze situatie
een verbetering.
Spoedig bleek dat de immigranten ook te
lijden hadden onder de uitbuitingsgeest die als
erfgoed van de slavernij bij veel plantage
eigenaren nog steeds een bijzondere rol
speelde. Alhoewel de contractarbeiders veel
meet privileges hadden, in vergelijking met de
negerslaven ontstond er een zekere mate van
ontevredenheid door de slechte woonomstan
dig heden, de lage arbeidslonen, het misbruik
van de poenale sancties en de medische
voorzieningen. Het was dan ook geen wonder
dat verzetsstrijders zoals Jumpa Raj Goeroe,
Mathura en Ramjanee in opstand kwamen
tegen de gevestigde orde. Later zou er in het
proces van “versurinamisering”, hetgeen
gepaard ging met ondergeschikt maken van
de Hindostaanse cultuur aan de zogenaamde

“nationale cultuur” helaas weinig van deze
verzetsstrijders bekend zijn.
Op de plantages bleken de Hindostanen
weinig contact te hebben met de Creolen die
zich geëmancipeerd voelden en neerkeken op
de immigranten die in feite de slavenarbeid
hadden overgenomen. De Creolen noemden
de immigranten geringschattend: “koelies”.
Aangezien er in deze fase nog geen sprake was
van acculturatie en omdat de immigranten
zich in het nieuwe land nog niet thuis voelden,
kenden zij een veel belangrijkere plaats toe aan
India als referentiekader dan de Indiërs in India
dat zelf zouden doen. Dit was mogelijk omdat
de Hindostanen, in tegenstelling tot de Creo
len, in cultureel opzicht wél een homogene
groep vormden. Dorpsverhalen, mythologieën
en religieuze feestdagen speelden hierbij een
bijzondere rol. Daarnaast werd de regelmatige
komst van nieuwe contractanten uit het “thuis
front” beschouwd als de “essential link” in het
verkeer tussen Suriname en India.

Blijven of terugkeren?
Men besefte echter wel dat Suriname, ondanks
het harmonieuze beeld dat men van India had,
in veel opzichten meer mogelijkheden voor
een betere toekomst bood. Echter, als men na
voltooiing van de contractperiode geen grond
van het gouvernement zou huren, kwam men
niet meer in aanmerking voor de gratis
terugreis naar het moederland. Veel mensen
kozen ondanks alle voordelen toch voor de
terugkeer naar India. Aangezien het gouver
nement dit op den duur als een bedreiging
voor de landbouweconomie ervoer, besloot
men op 19 april 1 885 een verordening af te
kondigen die inhield dat men na de contractperiode onder soepele voorwaarden grond van
de overheid mocht huren maar met behoud
van de mogelijkheid tot terugkeer naar India.
Veel immigranten maakten van deze moge
lijkheid gebruik om voor zichzelf te beginnen.
Dit gegeven kan worden beschouwd als het
fundament voor de ontwikkeling van de
Surinaamse landbouw, waarin de Hindostanen
een belangrijke rol spelen. Zo kwamen de
immigranten nu als kolonisten in aanraking
met andere bevolkingsgroepen en met
bestuursorganen van het gouvernement. Men
zocht zelf afzetmogelijkheden voor hun
landbouwprodukten en langzaam maar zeker
veroverde men een plaats op de bestaande
markten. Men participeerde in steeds wijdere
sociale kringen en men leerde nieuwe rollen en

functies aan. Na 1 918 namen de Hindostanen
een constitutionele plaats in de samenleving
in, omdat zij vanaf die tijd tot burgers van het
land gerekend werden. In de jaren dertig werd
de differentiatie binnen deze bevolkingsgroep
duidelijker. Priesters, winkeliers en
boeren genoten binnen de eigen gelederen
veel prestige. Na 1 930 ontstond de
Hindostaanse middenklasse die via het
onderwijs belangrijke plaatsen veroverde in
overheidsfuncties. Voor de buitenwereld echter
waren zij nog steeds de mensen met een eigen
taal en religie en andere zeden en gewoonten
die een bestaan hadden gevonden op het
platteland.
Deze Hindostaanse middenklasse zou later
beïnvloed worden door de Creools-Europese
samenleving. Zo werden bijvoorbeeld de kurta
en dhoti bij mannen vervangen door het shirt
en de pantalon, ook al bleef het traditionele
kostuum tijdens religieuze plechtigheden de
voorkeur genieten. Onderling sprak men
Sarnami, een taal die in Suriname ontstond,
waarbij het Bhojpuri als dominante factor werd
vermengd met het Avadhi. Ook het
Nederlands en het Sranang Tongo hebben
hun bijdrage aan het Sarnami geleverd. Veel
Hindostanen spraken onderling ook het
Sranang Tongo; vooral degenen die in
Paramaribo verbleven en die ook het
Nederlands als voertaal aan leerden. Vooral
tijdens de tweede wereldoorlog trokken veel
Hindostanen van het platteland naar de stad,
omdat de bauxietexploitatie die in die tijd
geïntensiveerd werd veel arbeidsplaatsen
bood. Door de dienstplicht
en het onderwijs kwamen
deze mensen steeds vaker in
aanraking met andere
bevolkingsgroepen en
hierdoor werd het proces
van acculturatie verder
ontwikkeld. In cultureel en
politiek opzicht vormden de
verschillende bevolkings
groepen echter nog steeds
geen eenheid. De pluraliteit
van de samenleving kwam
het duidelijkst tot uiting in
de verschillende politieke

partijen die op etnische basis opereerden.
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Opnieuw immigreren
Nadat de Creoolse Nationale Partij-combinatie
in 1 973 de verkiezingen gewonnen had, werd
in 1975 de onafhankelijkheid van Suriname
uitgeroepen. Er was sprake van een politieke
destabilisatie en men had weinig hoop op een
gezegende toekomst. In deze omstandigheden
kozen veel Hindostanen ruim 100 jaar na hun
voorouders voor een immigratie. Deze keer
trok men massaal naar Nederland. Wederom
waren gebeurtenissen in het buurland Brits
Guyana van doorslaggevende aard: men
vertelde gruwelijke verhalen over de
onderdrukking daar van de Hindostaanse
minderheid door negers die hun dochters
zouden verkrachten en hun leiders zouden
vermoorden.
De Hindostaanse leider Lachmon wist handig
gebruik te maken van zijn retoriek tijdens een
massabi jeen komst van ongeveer 20.000
Hindostanen, waarin hij hun situatie vergeleek
met die van Rama en Sita in het beroemde
epos Ramayana. Lachmon, naamgenoot van
de broer Rama, zou tegen de kwade krachten,
in dit geval de Creolen, vechten om de eer van
de mooie en bewonderenswaardige Sita te
verdedigen. Uiteraard veroorzaakten dergelijke
uitspraken veel haat en nijd, waardoor veel
Hindostanen liever een veiliger heenkomen
wilden zoeken in Nederland. Deze keer
verlieten zij bij duizenden hun vaderland,
-

-

Hindostaanse
contractarbeiders
in Suriname.

HINDORAMA

6

niet zo zeer op zoek naar de kolonie “Sri Ram”
waar zijne Godheid Rama zou verblijven, maar
naar het rijke en verre paradijs dat zij van
kindsbeen af kenden als het land van “melk en
honing” en waarvoor zij, evenals hun
voorouders, gewerkt hadden.
In tegenstelling tot de komst van de migranten
uit het Middellandse zeegebied, vond hun
komst naar Nederland op een ongunstig
moment plaats: men kampte hier zelf met
grote werkloosheidsproblemen.
De migratie van de Hindostanen uit Suriname
werd dus eerder veroorzaakt door de “push
factoren” in het land van afkomst dan door de
“puIl factoren” van Nederland. In het begin
dachten veel Surinamers aan terugkeer naar
hun eigen land wanneer de situatie daar zou
verbeteren. Dit proces van “condicion
migranté” werd gestimuleerd door de
Nederlandse media die de nieuwelingen altijd
benaderde met de vraag: “Waar komt u
vandaan en wanneer gaat u terug?” Het op
het eerste gezicht tijdelijke verblijf, nam
langzaam maar zeker vaste vormen aan. De
Surinaamse Hindostanen vormen nu samen
met andere etnische groepen een vertrouwd
gezicht van met name de concentratiewijken
in de grote steden.
Eenmaal geconfronteerd met het koude
klimaat, de harde concurrentiestrijd op de
arbeidsmarkt, de moeilijke aansluiting in het
onderwijs en de discriminatie, was de
teleurstelling onder deze nakomelingen van de
oorspronkelijke Indiase migranten erg groot.
Deze situationele factoren en ook door de
cultuur-psychologische factoren waar het ging
om accentueren van de eigen cultuur voor de
eigen waardigheid en bestaan, grepen velen
als laatste strohalm aan voor de beleving van
de eigen cultuur.
In deze context werd er in Nederland een
groot aantal termen ontwikkeld, zoals
“culturele minderheden”, “culturele identiteit”
en “etnisch-culturele groepen”. Gemeenten en
overheid waren voorzichtig geworden met het
gebruik van gevoelige woorden als “integratie”
en “aanpassing”. Het welzijnswerk dat onder
de hoedanigheid van het toenmalige
ministerie van CRM viel, bood een scala aan
nieuwe activiteiten die bijna allemaal waren
onder te brengen in de “softe sector”.
Er ontstond een nieuwe lichting
welzijnswerkers die van mening was dat de

migrant eerst een eigen identiteit en cultuur
zou moeten hebben om daardoor in deze
samenleving een betere positie te verwerven.
Door de grote subsidiemogelijkheden in de
jaren ‘70 en begin ‘80 schoten “migranten
eigenorganisaties” dan ook als paddestoelen
uit de grond. In deze periode hebben noch
welzijnsorganisaties noch de overheid zich
echter bezig gehouden met een structurele
voorbereiding van deze mensen op de
arbeidsmarkt. De werkloosheid die gepaard
gaat met het proces van minderheidsvorming
en marginalisatie, nam derhalve toe. Een
soortgelijke ontwikkeling heeft zich ook
voorgedaan bij de mediterranen in Nederland.

Eigen organisaties
Het ontstaan van eigen organisaties en het zich
daarbij aansluiten kan een gevolg zijn van een
drang naar compensatie: men heeft
teleurstellingen moeten verwerken voor wat
betreft de participatiekansen in de nieuwe
samenleving. Yinger wijst in deze op het
gevoel van saamhorigheid dat door een
eigenorganisatie in stand gehouden wordt. In
dergelijke situaties kan men een deel van de
identiteit opnieuw vinden en het gevoel
overwinnen dat men verloren gaat in een
anonieme wereld.
Nog steeds zijn er in Nederland te weinig
welzijnsorganisaties die zich bezighouden met
de verbetering van de onderwijs- en
arbeidsmarktposities van Hindostanen. Dit
geldt ook voor de vele sociaal-culturele en
religieuze eigenorganisaties. Als belangrijkste
activiteit gaat het bij deze organisaties
voornamelijk om klassieke dans, muziek,
klederdracht en het Hindi. En mocht het zijn
dat men zich wel met de gemarginaliseerde en
minderbedeelden bezighoudt, dan blijkt dat
paradoxaal genoeg -‘ het probleemveld
verplaatst wordt. Men houdt zich dan eerder
theoretisch bezig met de vrouwen en
minderbedeelden in India, waarbij men in
sommige gevallen zelfs een paar eeuwen
teruggaat in de geschiedenis, dan met de
harde maatschappelijke en politieke realiteit
van de eigen mensen in de moderne
Nederlandse samenleving.
In een dergelijke situatie is er eerder sprake van
een assimilatie en oriëntatie die gericht is op
de normen en waarden van het land van de
voorouders in plaats van die op Nederland. Dit
lijkt op een verkapte vorm van de
-

Dumoniaanse verzakingsideologie, waar men
afstand neemt van de interactionele
samenleving en zich eerder toelegt op
individualisme en gezagsontwikkeling.
Politieke betrokkenheid is antropologisch
bezien niet ingebed in het Hindoeïsme. Het is
dan ook logisch dat grote groepen
Hindostanen die India verlaten hebben en naar
allerlei landen zijn geëmmigreerd, in de
meeste gevallen cultureel en politiek bezien
een ondergeschikte positie bekleden, ondanks
hun grote economische en intellectuele
vorming. De zekerheid om in een land te
kunnen blijven kan niet alleen door
economische en intellectuele macht worden
afgedwongen, maar nog meer door politieke
macht. Door het ontbreken hiervan blijft men
constant een “potentieel migrant”.
De herdenking van de Hindostaanse
immigratie is de gelegenheid bij uitstek om te
overpeinzen waarom de Hindostanen in 120
jaar tijd twee maal zijn geëmigreerd. Het
antwoord op deze vraag zou men moeten
gebruiken om van de Nederlandse
samenleving h(in samenleving te maken. Men
moet af van de gedachte van condicion
migranté. Dit kan door maatschappelijke en
politieke integratie in de Nederlandse
samenleving. Dit is des te meer nodig omdat
Nederland, zoals veel andere Europese landen
een brandhaard aan het worden is, waar
racistische groeperingen zich op een sterke
manier aan het manifesteren zijn. In hoeverre

is men georganiseerd, welke garanties kunnen
mensen geven aan hun nakomelingen om op
het Europese continent te wonen en te leven?
Maar voorlopig beperkt men zich tot de
herdenking van de immigratie, waarbij men
denkt aan een bitter verleden maar met een
zoetige achtergrond. Des te meer dat verleden
van de voorouders van de Hindostanen
gemarginaliseerd is, des te eerder zij als
migranten beschouwd worden. De inhoud van
de programma’s van de viering varieert niet
veel. Het gaat vaak om een inleider die een
lezing houdt, waarna een klassieke dans wordt
opgevoerd. Misschien komt er een dichter die
enkele zelfgemaakte gedichten voordraagt,
soms wordt er een toneelstuk opgevoerd en
tenslotte is er muziek tot bam. De avond
wordt afgesloten net als alle andere
Surinaamse feestavonden: het accent ligt op
gezelligheid en het leggen van sociale
contacten.
Viering van de emigratie van de Hindostaanse
voorouders van India naar Suriname zal zeker
nog lang doorgaan en als er geen positieve
verandering in de eigen sociale, maatschap
pelijke en politieke situatie van de Hindostanen
plaatsvindt zal Nederland in de toekomst een
nieuwe generatie kennen die voornamelijk zal
bestaan uit gemarginaliseerde Hindostaanse
urbanen. Op hun beurt zullen zij waarschijnlijk
een andere emigratie herdenken: die van hun
voorouders van Suriname naar Nederland.
Niet met [alla Rookh, maar met K.L.M.
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Sïeraden, Stoffen enz,

Wagenstraat 64 2512 AX Den Haag
O7O-364534O
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Drs. Ram S.
Ramsahai
studeerde Nietwesterse
Sociologie in
Leiden en
verrichtte een
jaar lang
onderzoek in
India naar de
emigratie van
Hindostanen
naar Suriname.
Thans is hij
werkzaam als
stafdocent op
de Haagse
Hogeschool.
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Drs.
D. Ramlal

POLITIEKE
PARTICIPATIE VAN
HINDOSTANEN IN
NEDERLAND
“In elke Hindostaan zit een politicus
verborgen.”

Oorzaak politieke
afzijdigheid

Een veel gehoorde kreet in Suriname om de
betrokkenheid van Hindostanen bij de politiek
te kenschetsen. Jong en oud groeperen zich in
ongeordende cirkels op straat, in winkels of
thuis op het balkon om de laatste
ontwikkelingen in de politiek te analyseren en
te bekritiseren. De betrokkenheid van
Hindostanen in de politiek in Suriname is
zowel passief als actief zeer groot. Politiek
wordt als zeer dichtbij ervaren, er worden ook
veel pogingen ondernomen om het ook zo
dichtbij mogelijk te houden. Politiek betekent
immers gezag, macht en invloed. In Nederland
is de politiek nog ver verwijderd van de
Hindostanen. Slechts een handjevol mensen
zijn er nauw bij betrokken, terwijl het
overgrote deel op grote afstand weliswaar
met veel belangstelling het politieke
gebeuren gadeslaat.

Hoe komt het, vraagt menigeen zich af, dat
men zich zo afzijdig houdt van de politiek in
Nederland? Is de drempel te hoog, begrijpt
men de spelregels nog niet zo goed of ligt de
manier van politiek bedrijven in Nederland de
Hindostanen niet zo goed? Of komt het
doordat de politiek zich nog op een te grote
afstand van de Hindostanen bevindt?
Of komt het doordat men het verblijf in
Nederland als tijdelijk ervaart en daardoor de
politieke participatie als niet noodzakelijk
beschouwt? Welke oorzaken liggen er aan
deze lage betrokkenheid ten grondslag en hoe
voorkom je dat actieve mensen niet afvallen?

-

-

Drs. D.RamlaI
(rechts) lid van
de Tweede
Kamer der
StatenGeneraal en
Drs. S. Mungra
(Minister van
Buitenlandse
Zaken van
Suriname)

Alvorens enige suggesties aan te reiken ter
verbetering van de politieke betrokkenheid,
zou ik een paar punten willen noemen die
deze betrokkenheid stagneren. Allereerst de
verwachting, die men heeft van de
politiek in Nederland. Veelal blijkt dat
de politiek niet in overeenstemming is
met het land waar men vandaan
‘komt. Politiek betekent in die landen:
grote fanfare, directe debatten,
esten enzovoort. Weinig nadruk op
prOgramma’s, terwijl de campagnes
sterk personalistisch van aard zijn. In
Nederland is juist het programma erg
belangrijk en worden de campagnes
veelal via radio en televisie gevoerd.
De verwachting die de doelgroep
heeft ten aanzien van de kandidaat
die uit die doelgroep komt is die van
een soort zaakwaarnemer: “Iemand
die er uitsluitend is ten behoeve van
de eigen doelgroep”.

Deze opvatting brengt de gekozene in een
dubbele situatie. Enerzijds de belangen van de
partij, waarbij er verwacht wordt de belangen
tegen elkaar af te wegen en anderzijds de
opvatting van de groep, die ervan uit gaat dat
men de belangen van de groep verdedigt. Dit
veroorzaakt nogal wat conflicten met de
nodige consequenties. Een volgend punt van
belang zijn de spelregels van de politiek in
Nederland. Het schrijven van nota’s, het
voeren van overleg met allerlei groepen,
lobbyen en compromissen sluiten zijn taken
die zeer veel tijd in beslag nemen en vaak als
“stroperig” worden ervaren. Juist dit soort
zaken blijkt migranten in de praktijk op te
breken: de hele politieke cultuur wordt al snel
beschouwd als ondoorzichtig, te langzaam en
de vergaderingen te langdradig.

Oplossingen
Wat zou er gedaan moeten worden om meer
Hindostanen c.q. migranten in de politiek te
krijgen? Allereerst zouden de partijen meer
moeten doen aan begeleiding en scholing van
de migrant in de politieke cultuur van
Nederland. De groepen actief opzoeken, om
op die manier de afstand tussen kiezer en
gekozene te verkleinen. Vooraf zou men de
kandidaten uit de migrantengroepen moeten
betrekken bij diverse terreinen van de politiek
en hen niet isoleren op slechts het hoofdstuk
van de minderhedenproblematiek. De migran

ten moeten vaak zelf initiatieven nemen om
zich de spelregels van de partij eigen te
maken. jezelf niet laten isoleren op minder
hedenvraagstukken alleen, maar contacten
proberen te leggen én te onderhouden met
diverse groepen uit het maatschappelijk
middenveld zoals onderwijsinstellingen en
gezond heidsinstellingen, werkgevers- en
werknemersorganisaties.

De politiek dichtbij de Hindostanen, maar ook
de Hindostanen dichtbij de politiek. Een
tweerichtingsverkeer. Het gaat immers niet
alleen om integratie van de Hindostanen (c.q.
migranten) in de politiek, maar ook om het
gestalte geven aan de multi-culturele samen
leving langs de politieke lijn. Een samenleving
bestaat uit mensen, die gezamenlijk immers de
samenleving uitmaken. Ruim 900.000 migran
ten maken thans deel uit van de Nederlandse
samenleving. Geen enkele samenleving kan
het toestaan dat een zo groot aantal mensen
aan de zijlijn staat. Wat dat betreft biedt de
politiek een belangrijk integratiekader om
ingevlochten te raken in de diverse segmenten
van de maatschappij. Maar we moeten niet
alleen willen, maar het ook doen! Van beide
kanten: de politiek dichtbij de mensen, maar
de mensen ook dichtbij de politiek.

.

Belang en Onzin
van Opvallen
Soms is opvallen erg onhandig. Zoals bij dit insect.
Hoe meer hij opvalt, hoe groter de kans dat hij als ‘bouwpakket
, eindigt. Ook voor ondernemers is opvallen van levensbelang.
Maar dan wel goed, dus bij de juiste mensen, op de juiste tijd en...
op een originele manier.
Wij kunnen u helpen op te vallen bij de juiste mensen, op de juiste tijd,
origineel en tegen de juiste kosten, want ook dat is van belang.
Voor doejrfeÎÇdommcinicatii -advies
—

d
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‘Wij moeten niet alleen
willen, maar ook doen”
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December 1992
De cultureel-antropologe Bea Lalmohamed
publiceert in Nederland een uniek boek over
de Hindostaanse vrouwen onder de titel
‘Hindostaanse vrouwen De geschiedenis van
zes generaties. In dit boek worden
voornamelijk de man-vrouw relaties, het
seksuele leven en de veranderingen in de rol
en positie van de Hindostaanse vrouw belicht
vanaf 7873 tot heden.
-

In Suriname vindt op 8 december de tienjarige
herdenking plaats van de decembermoorden
van 1 982. Ondanks felle protesten van de
legerleiding laat de regering toe dat dit plaats
vindt. Voor het eerst sinds december 1982 is
het voor familie en vrienden van de
decemberslachtoffers mogelijk om in Suriname
hun doden in het openbaar te herdenken.

Januari 1993
Wegens onenigheid met minister Gilds van
Defensie neemt Bouterse ontslag als
bevelhebber van het Surinaamse leger. Iwan
Graanoogst treedt op als waarnemend
bevelhebber.

Februari
In deze
rubriek me
moreren wij
in het kort de
belangrijkste
gebeurtenis
sen van het
afgelopen
kwartaal zo
wel in Surina
me als Neder
land. Van
wege het be
lang van een
aantal zaken
gaan wij in dit
eerste num
mer van
H i ndorama
iets verder
terug in de
tijd.

De stichting Organisatie voor Hindoe Omroep
(OHM) krijgt met ingang van 1 oktober 1993
landelijk radio- en televisie zendtijd. Het
Commissariaat voor de Media vindt de OMH
representatief voor de ruim 1 20.000 Hindoes
die voornamelijk van Surinaamse afkomst zijn.
De OHM is een samenwerkingsverband tussen
Sanatans en Arya’s. De Hindoes wonen
verspreid en ver5nipperd over heel Nederland
waardoor hun identiteit en gevoel van
saamhorigheid ernstig wordt bedreigd. De
OHM kan ons inziens een belangrijke bijdrage
leveren aan de integratie van de Hindoes in de
Nederlandse samenleving met behoud van de
eigen identiteit.

Maart
In Den Haag vindt de première plaats van
twee videoprodukties met de titels:
‘Daroe!Sopie/Alcohol ‘en ‘Hulp zoeken is geen

schande’. Zij zijn gemaakt door de bekende
Surinaamse filmmaker Abdoelrahman. Zij
kwamen tot stand in samenwerking met het
Centrum Verslavingszorg Zeestraat en de
Stichting Surinaams Regionaal Steunpunt,
beide gevestigd te Den Haag. Het thema van
de films is overmatig alcoholgebruik onder
Surinamers en de zorg voor alcoholverslaafden. De films zijn gebaseerd op een
onderzoek van de Stichting Surinaams
Regionaal Steunpunt waaruit blijkt dat
alcoholmisbruik onder Surinamers in
Nederland ernstige vormen heeft
aangenomen.

April
Uit Suriname komt het bericht dat twee
militairen een mislukte poging hebben gedaan
om de veertienjarige dochter van minister
Mungra te ontvoeren. De gearresteerde
verdachten hadden niet alleen een eis voor
losgeld op het oog, maar ook politieke eisen
geformuleerd. Voor zover wij konden nagaan
is dit de eerste poging tot ontvoering in
Suriname geweest waardoor een nieuw
hoofdstuk in de geschiedenis van de misdaad
in Suriname is ingeluid. Het laat zich immers
aanzien dat het niet bij deze eerste poging zal
blijven.
Een parlementaire delegatie onder leiding van
parlementsvoorzitter mr. j. Lachmon woont in
India een conferentie bij van de lnterparlemen
taire Unie (IPU). De heer Lach mon zou op de
terugreis naar Suriname ook met Nederlandse
en politici spreken. Vanwege de crisis om de
benoeming van Gorré tot bevelhebber van het
leger moet hij overhaast naar Suriname
vertrekken. In het AVRO-radiojournaal verklaart
hij dat Suriname (lees: de VHP) in dit conflict
kiest voor de dialoog.
De Surinaamse geograaf Oedayraysingh Varma
(Che Varma) publiceert een prikkelend en
eigenzinnig boek onder de titel “Hindustanen
in Suriname” waarin hij de Engelse en
Nederlandse kolonisatoren er op de hem
bekende wijze duchtig van langs geeft voor
hun wandaden in het verleden.

Het CDA-Tweede Kamerlid drs. D. Ramlal
wordt door de Nederlandse regering
aangewezen als waarnemer bij het referendum
dat op 23 en 24 april wordt gehouden in
Eritrea. De bevolking van dit door oorlogen en
hongersnood getroffen Afrikaanse land zal zich
dan uitspreken over de vraag of het onafhan
kelijk wenst te worden of bij Ethiopië wil
blijven behoren.
De Rekenkamer publiceert een rapport over de
besteding van de Surinaamse landsgelden
door ministers en ex-ministers. Er worden veel
vraagtekens gezet bij de wijze waarop men
met de landsgelden omspringt.

Mei
De maand mei staat volledig in het teken van
de strijd om de benoeming van Gorré tot
bevelhebber van het leger. Temidden van deze
strijd steekt een ex-lijfwacht de studio van de
Surinaamse televisie in brand. Het parlement
forceert een doorbraak door met 40 stemmen
voor een motie aan te nemen waarin het
beleid van minister Gilds wordt ondersteund
en de legerleiding gevraagd wordt om op te
stappen. Opmerkelijk is dat geheel in strijd
met de geruchten, de VHP als één man voor
deze motie stemt. Hierdoor lijkt de eenheid
binnen het Front toch hechter dan over het
algemeen wordt verondersteld.
In de maand mei vindt de installatie plaats van
de nieuwe bevelhebber van het Surinaams
leger, Arthy Gorré. Hiermee lijkt een bijzonder
woelige en gewelddadige periode in de
moderne geschiedenis van Suriname te zijn
afgesloten. De machtsstrijd tussen het leger en
de burgerregering is beslist in het voordeel
van de laatste. De regering kan zich nu
concentreren op de oplossing van de sociaaleconomische problemen zoals grote
werkloosheid, inflatie, onbetaalbare prijzen,
schaarste aan de meest elementaire
levensbehoeften, toenemende criminaliteit en
een verscherping van de tegenstellingen
tussen rijk en arm. Terecht heeft de leider van
de VHP, mr. j. Lachmon, onlangs opgemerkt
dat de regering nu moet komen met
oplossingen. Zij kan zich immers niet langer
verschuilen achter het argument dat de
militairen dwars liggen.
Voor de rest vinden in mei de voorbereidingen
plaats voor een grootse herdenking van 120

jaar Hindostaanse immigratie in Suriname.
Zowel in Nederland als Suriname zijn vele
groepen en comités druk in de weer om deze
mijlpaal op gepaste wijze te vieren.

Juni
Henck Arron heeft onlangs afscheid genomen
als voorzitter van de NPS. Arron heeft zijn
partij 23 jaar lang gediend in deze functie.
Tijdens de afscheidsplechtigheid verklaart
Lach mon dat de loyale medewerking die tot
nu toe aan de NPS is verleend, zal worden
voortgezet. Lachmon verwijst naar de
verbroederingspolitiek die hij en jopie Pengel
hebben uitgedragen en vraagt Venetiaan om
deze politiek voort te zetten.
Hij doet daarbij de belangrijke uitspraak alles
te zullen doen opdat het Nieuw Front in stand
blijft. Hij ontzenuwt hiermee nogmaals de
hardnekkige geruchten als zou hij uit de
regeringscoalitie willen stappen om met de
NDP van ex-legerleider Bouterse samen te
werken.
Suriname krijgt 110 miljoen gulden van
Nederland uit de verdragsmiddelen ten
behoeve van het sociale programma. Hiermee
kan de regering in Paramaribo iets doen ter
verzachting van de noden van de armsten in
de samenleving. Volgens minister Sedoc
behoren een werkgelegenheidsproject voor
jonge schoolverlaters en een schoolvoedings
programma tot het pakket van maatregelen
die de regering met prioriteit wil uitvoeren.
Minister Soeshiel Girjasing verklaart tijdens zijn
bezoek aan Nederland dat hij rekent op meer
steun voor de democratie in Suriname. De
minister wil belangrijke pijlers van de
democratie zoals het politie-apparaat, de
rechterlijke macht en het openbaar ministerie
versterken en uitbouwen. Hiervoor heeft hij
deskundigheid en materiaal uit Nederland
nodig. Als de minister slaagt in zijn opzet, dan
zal dit zeker bijdragen tot een wezenlijke
verbetering van het leefklimaat in Suriname
dat zolang is beheerst door wanorde,
rechteloosheid en schending van de
mensenrechten.
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EEN BRUINE JOOD?
Wie is die bruine man met dat
donkere, sluike haar, die door onze
straten loopt? Dat mooie, bruine,
kleine meisje bij mijn kinderen in de
klas? Wat doen zij hier, waar staan
zij in de Nederlandse maatschappij?
Eind 1 9e eeuw worden zij als contractarbeiders van India naar Suriname
gehaald. Zij moesten het werk van de
toenmalige slaven overnemen op de
plantages. In de jaren zeventig trekt men
massaal van het Surinaamse platteland
naar de stad in Nederland.
Bij beide migraties was de economische
drijfveer een belangrijke motivatie.
Zij zijn ingetogen, vriendelijk en soms te
beleefd. Hun gewoontes en hun religie
zijn ons vreemd. Als schimmen bewegen
zij zich overal tussen door. Plotseling ben
je ze gewaar. Ze beheren grote super
markten, staan op alle markten, zijn
uitstekend georganiseerd in de
welzijnssector, zitten in de politiek en zijn
in grote getale te vinden in de
collegebankjes van de universiteiten en
hogescholen. Dit alles doen zij zonder te
domineren.

T1f

Is het de hechte familieband, het onder
ling respect en de wederzijdse
verplichtingen? Is het omdat zij altijd hun
positie in de maatschappij hebben
moeten bevechten? Of zit het gewoon in
hun karakter? Wat voor rol zullen zij in de
toekomst gaan spelen in de Nederlandse
maatschappij? Wie kan mij dat vertellen?

s
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Waar komt hun kracht vandaan, hun
motivatie? Die juristen, economen,
dokters en ga zo maar door, zijn veelal
opgegroeid in de oude volkswijken. Met
zes tot tien personen in kleine woningen
en flats, bedoeld voor de minder
bedeelde kant van de bevolking. Hun
ouders spreken veelal weinig tot geen
Nederlands en hebben nooit veel onder
wijs genoten. Een uitzondering
daargelaten natuurlijk.
Cartoon:
Martijn + jaco
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Apotheek

C)

Sahodrie

Apotheker Drs. A.D. fakiera en zijn assistenten
wensen de redactie en alle anderen die de
verschijning van HINDORAMA mogelijk hebben
gemaakt veel succes toe.
Paul Krugerlaan 228
2571 HR Den Haag

070-345 05 00
070-345 05 01
faxO7O-345 67 $2

RAMS TROPICAL FOOD
Voor al uw Oosterse rijsttafel-ïngrediënten,
groentes, fruït, afro cosmetica,
tevens warme roti’s, belegde broodjes enzovoort.

Piet Heïnstraat 36
2712 KG Zoetermeer
Tel. 079-165973
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Hïndoes ï
Eindelijk, het is zover. Met de toeken
ning van de uitzendmachtiging voor
radio en televisie door het Commis
sariaat voor de Media aan de Stichting
Organisatie voor Hindoe Mediavoor
ziening, kunnen de Hindoes uiteinde
lijk hun stem laten horen.
Toekenning van de uitzendmachtiging
betekent ook dat de Hindoe kan beginnen
aan zijn/haar emancipatiegang. Een
proces dat zich -naar verwachting- met
sprongen zal voltrekken. Een emancipa
tieproces dat het Hindoeïsme ook onher
roepelijk zal verheffen tot een -in de
Nederlandse context- nieuwe zuil binnen
het Nederlandse maatschappelijk bestel.
Er zijn in de samenleving echter geluiden
te horen die ons willen wijsmaken dat de
Nederlandse samenleving aan het
ontzuilen is. Uit onderzoeken is hier
evenwel niets van gebleken, integendeel:
de Nederlandse samenleving is duidelijk
weer aan het verzuilen. Dat blijkt uit
allerlei maatschappelijke ontwikkelingen.
Zo is, naar onlangs bleek, de Evangelische
Omroep, (EO), in ledental de NCRV
voorbij gestreefd.
Toekenning van de uitzendmachtiging
betekent tevens erkenning van de
groepsidentiteit van een etnische
groepering met een eeuwenoude traditie.
Een groepsidentiteit, waarin de Dharma
als levenswijze/levensfilosofie maatgevend
is voor de Hindoeïstische kijk op zaken als
de zin van het (menselijk) leven, de
schepping, (de betekenis van) het heelal,
het godsbegrip en de beleving van (de)

ther
god(-heid) en de plaats en de rol van de
mens(-heid) in het universum.
Met prof. Zijderveld meent het bestuur
van de OHM dat landgenoten!
medelanders die elders hun wortels
hebben liggen of een loot aan die stam
vormen, in principe een bi-culturele
bagage c.q. identiteit met zich dragen.
Emancipatie binnen de eigen kring -ter
bevordering van de integratiegedachte- is
dus het parool.
Met prof. Lijphart meent het bestuur van
de OHM dat een verzuilde emancipatie
een groep van een gekwalificeerd
instrumentarium voorziet, met als doel
dat de groep en de afzonderlijke leden
van die groep hun kansen zowel in
economisch als in sociaal-maatschappelijk
opzicht kunnen vergroten en beter
kunnen benutten. Een eigen Hindoe c.q
Hindoestaanse spreekbuis als de OHM is
daarbij een noodzakelijke voorwaarde; de
Stichting OHM is dus het begin. Er
moeten instrumenten worden ingezet die
inhoud en vorm kunnen geven aan de
doelstelling van de OHM en deze ook
kunnen verwezenlijken.
Deze verzuilde sociaal-maatschappelijke
en economische positieverwerving/
-verbetering betekent ook het grondvesten van de Hindoe-Dharma als een
levenswijze, een levenshouding, die ook
naar de Nederlandse samenleving toe
het grote, brede publiek- integratief zal
uitpakken. Het aankaarten van sociaal
maatschappelijke vraagstukken -vraag
stukken die anders niet of nauwelijks aan
-

de orde worden gesteld, waardoor de
Hindoes er nogal bekaaid van afkomen
vanuit een herkenbare, brede Hindoe visie
is daarbij een geijkt middel.
-

En daar gaat het uiteindelijk om: de
Hindoe-Dharma een niet meer weg te
denken plaats te geven in het pantheon
van de Nederlandse maatschappelijke
instituties. Het wordt een fenomeen
binnen het Nederlandse politiekmaatschappelijk bestel. De Hindoe
Dharma maakt m.a.w. deel uit van de
Nederlandse cultuur.
Heel bewust heeft het bestuur van de
Stichting Organisatie voor Hindoe Media
daarom als haar statutaire einddoelstelling
geformuleerd: ‘Integratie van de Hindoe
in de Nederlandse samenleving’.

Er zal gestreefd moeten worden naar
enkele modaliteiten, opdat primair de
Hindoes de Stichting OHM herkennen en
erkennen als een Hindoe mediale
voorziening. Anderzijds moet het ook zo
zijn, dat het grote/brede Nederlandse
publiek ontvankelijk wordt gemaakt en in
staat wordt gesteld om zich de Hindoewaarden eigen te maken.
De weg naar de maatschappelijke
integratie van de Hindoes wordt daarmee
goed geplaveid, althans de bouwstenen
daarvoor zijn in principe dan
aangedragen. Immers, verbreding van de
Hindoe-waarden naar de Nederlandse
samenleving maakt naast blootlegging
van het aspect van acceptatie tevens de
institutionalisering van het Hindoeïsme
binnen de dominante Nederlandse
cultuur mogelijk.

advertentie

Stel Radio en TV op Scherp!
Vanaf 1 oktober a.s. gaat de
Stichting Organisatie voor Hindoe
Media (OHM) uitzendingen
verzorgen op radio en televisie,
gericht op de Hindoes in Nederland.
In de uitzendingen staan cultuur, educatie en informatie centraal;
belangrijke aspecten van de Hindoe-cultuur en -religie, de plaats van de
Hindoe-gemeenschap in de Nederlandse samenleving en muziek en dans
zijn thema’s waaraan aandacht gegeven zal worden. Daarnaast zal dieper
worden ingegaan op actuele maatschappelijke en sociale thema’s die
leven bij de Hindoes in Nederland.
De eerste uitzendingen zijn op zondag 3 oktober
(Nederland 2) en op maandag 4 oktober (Radio 5).
Raadpleeg uw TV-gids of krant voor de juiste
aanvangstijden.
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SYMPOSIUM:

HET KASTENSTELSEL
Maatschappelijke indelingen geen
belemmering voor spirituele ontplooiing
‘Hindoe Jongeren Den Haag’ organiseerde
op 30 mei 1993 een symposium over het
kastenstelsel in Eekta Bhavan (Den Haag).
Het Symposium werd goed bezocht. Eens
te meer bleek dat binnen de Hindoe
gemeenschap nog steeds de behoefte
bestaat aan dicussie over dit onderwerp,
met name bij de jongeren. Deze vragen
zich het nut van strikte handhaving van
het kastenstelsel hier in Nederland af.
Het varna-stelsel (de benaming “kaste” is van
de Portugezen afkomstig) zoals in de Hindoe
geschriften weergegeven gaat uit van een
functionele indeling van de maatschappij in
vier klassen: de Brahmanen, Kshatriyas,
Vaishyas en Shudras. Elke klasse heeft zijn
eigen taken en plichten en met elkaar vormen

dan de botst en de armen: zij zijn degenen die
bestuur, Organisatie en rechtvaardigheid
nastreven. De Vaishyas vormen de buik:
degenen die ondernemen, produceren en
handelen. De Shudras, tot slot, zijn de benen:
degenen die niet specifiek één van de
genoemde eigenschappen kunnen
ontwikkelen, maat wel onder leiding van
anderen activiteiten kunnen ontplooien.
Door de eeuwen heen hebben sociaalmaatschappelijke veranderingen in India een
andere toepassing van het stelsel in de hand
gewerkt die zelfs tot wantoestanden als de
‘onaanraakbaarheid’ heeft geleid. In Suriname
is de situatie heel anders. In het algemeen
maakt de Surinaamse Hindoe alleen
onderscheid tussen Brahmanen en niet
Brah manen.

Van links naar rechts:
Brahma Rata Dasa,
Pt. Attry, Mevrouw
Mr. drs. K. Adhin,
Pt. Biere, 0. Soedhwa
en Drs. V. Lalbaha
doersingh

zij één onlosmakelijk geheel, zoals delen van
een lichaam. De Brahmanen worden gezien als
het hoofd: degenen die zich intellectueel,
moreel en spiritueel ontplooien en zich met de
opvoeding bezighouden. De Kshatryas zijn

Het Symposium dat uitging van de toepassing
van het kastenstelsel zoals deze uit Suriname
werd meegenomen, had tot doel na te gaan of
deze situatie in de realiteit van vandaag in

de Nederlandse maatschappij moet worden
doorgetrokken. Daarbij was de centrale vraag
of men Brahman is op grond van geboorte
(janma) of door zich spiritueel te ontwikkelen
(karma). Het is bekend dat Sanatan Dharm
aanhangers uitgaan van de janma-leer (pandits
kunnen alleen uit de Brahman-tamilies
afkomstig zijn), terwijl de Arya Samaji’s uitgaan
van de karma-leer.
In het forum dat werd voorgezeten door mw.
mr.drs. K. Adhin, secretaris van de Wereld
Hindu Federatie Nederland, hadden de
volgende inleiders zitting:
-Pt. Biere (vertegenwoordiger van de Federatie
Arya Samaj Nederland),
-de heer O.P. Soedhwa (vertegenwoordiger
van de Shri Satya Sai Baba Beweging in
Nederland),
-Pt Attry (vertegenwoordiger van de Hindoe
Jongeren Nederland)
de heer Brahma Rata Dasa
(vertegenwoordiger van de Internationale
Gemeenschap voor Krishna Bewustzijn:
ISKCON)
-de heer drs. V. Calbahadoersingh
(vertegenwoordiger van de Hindu Studenten
Organisatie Nederland).
-

in termen van macht en zeggenschap wordt
gehanteerd dan is het volledig uit de tijd en
moet het meteen worden afgeschaft. In een
democratische samenleving geldt de stem van
de meerderheid. In de hedendaagse context
zouden dit de Shudras moeten zijn. Wil het
kastenstelsel nog enige zin hebben dan zou
gekozen moeten worden voor de functionele
benadering waarbij men zich moet
kwalificeren voor het Brahman-zijn.
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De heer Lalbahadoersingh stelde dat het in
wezen niet uitmaakt welke leer men aanhangt,
maar als iemand van mening is dat hij een
Brahman is en als zodanig moet worden
beschouwd, dan moet hij ook voldoen aan de
vereiste kwaliteiten voor een intellectueel,
moreel en spiritueel leider. Met andere
woorden de jan ma-leer mag nooit een vrij brief
inhouden voor ongeschikt optreden als
geestelijk leider. Hij roept daarom alle Hindoes
op om die eisen ook te stellen aan personen
die bij hen thuis als pandit werkzaamheden
verrichten.
Het Symposium concludeerde ten eerste dat
men geen Brahman van geboorte af kan zijn

De Sanatan Dharm Priesterraad
die door de organisatoren ook
was uitgenodigd, kon helaas
geen inleider afvaardigen. Dit
was uiteraard te betreuren,
omdat juist van die kant de
argumenten pro de janma-leer
te verwachten waren. Geen van
de aanwezige inleiders was
namelijk voorstander hiervan.
Opvallend was wel dat van de
beide jongerenorganisaties een
genuanceerd geluid te horen was. Pt. Attry
(behorend tot een liberale stroming binnen de
Sanatan Dharm) meende dat een ieder, zowel
aanhangers van de janma-leer als van de
karma-leer, in de Hindoe geschriften passages
zou weten te vinden om zijn mening te
kunnen staven. Maar als het kastenstelsel, zoals
heden ten dage naar zijn mening het geval is,

aangezien personen moeten worden
beoordeeld op hun kwaliteiten en karakter en
ten tweede dat maatschappelijke indelingen
geen belemmeringen voor personen mogen
vormen om zich spiritueel te ontwikkelen.

Een aandachtig
publiek tijdens het
symposium.
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Arabiste

DE AHMADIYYA
BEWEGING;
Wat is dat?
In de loop der tijd hebben zich binnen de
Islam verschillende stromingen en
bewegingen ontwikkeld. Deze stromingen
en dus ook hun aanhangers zijn onderling
zo verschillend dat hun denkbeelden soms
lijnrecht tegenover elkaar staan zodat men
niet over de moslim in het algemeen kan
praten.

De openingssoera
van de Koran: In
de naam van
Allah, de barmhar
tige erbarmer. Lof
aan Allah, de heer
der wereldwezens;
de barmhartige er
barmer op de dag
des gerichts; U
dienen wij en U
vragen wij om bij
stand; leidt ons
langs het rechtge
baande pad; het
pad degenen wie
Gij Uw weldaden
schenkt (Over wie
geen toom is en
die niet dwalen.
Amen)

Wil men weten welke opvatting een bepaalde
moslim heeft over bijv. geloofsleer en de
scheiding van kerk en staat, dan is het van
belang te weten tot welke stroming die
moslim behoort. Deze stroming en de daarbij
behorende wetsrichting heeft een grote
invloed op het standpunt van “de” moslim in
bepaalde zaken. Binnen elke stroming en de
daarbij behorende wetsrichting is er weer een
onderscheid tussen de streng-orthodoxen,
midden-orthodoxen en vrijzinnigen. Zo heerst
binnen de Hindostaanse islamitische
gemeenschap het misverstand dat de
Soennieten de strenge moslims en de
Ahmadiyya’s de meet liberale moslims zijn. Dit

hoeft dus helemaal niet zo te zijn. Er kunnen
net zo goed liberale Soennieten als orthodoxe
Ahmadiyya’s zijn.
De Ahmadiyya-Beweging is een stroming die
binnen de Hindostaanse islamitische
gemeenschap veel stof heeft doen opwaaien.
In dit stuk zal nader worden ingegaan op de
grondslag van deze beweging en de
weerstand die andere moslim-groeperingen
hebben tegen deze beweging.
Hazrat Mirza Ghulam Ahmad die leefde van
1 839 tot 1 908 was de stichter van de
Ahmadiyya-Beweging. Hij stelde dat hij zoals
Mozes als profeet was gekomen om zijn
tijdgenoten op het rechte pad te leiden. Net
zoals Jezus en na hem Mohammed waren
gekomen om de mensen recht te leiden, was
hij nu de beloofde Messias onder de moslims.
De moslims verkeerden volgens hem in een
toestand van overheersend materialisme en
egoïsme en het was nodig dat zij gered
werden van de zondvloed van ongeloof en
materialisme zodat zij de zoetheid en sterkte
van het geloof weer zouden ervaren.
Naast het feit dat hij de beloofde Messias was
beweerde hij ook een profeet te zijn. Deze
uitspraak veroorzaakte binnen de moslimgroeperingen grote verontwaardiging en
woede. Het is namelijk zo dat aan de profeet
Mohammed de status van Khatam-aI-Anbiya
d.w.z. het zegel der profeten, wordt
toegekend. Dit betekent dat volgens de islam
hij de laatste profeet is en dat hij het zegel
vormt op de reeks van profeten die aan hem
vooraf zijn gegaan. Dus na profeten als
Abraham, Mozes en Jezus is Mohammed de
laatste profeet die door God als zodanig is
uitverkoren.
Volgens de tegenstanders van de Ahmadiyya
Beweging kan Hazrat Mirza Ghulam Ahmad
geen profeet zijn omdat in de Koran is bepaald
dat Mohammed het zegel der profeten is en
dat na hem niemand het profeetschap kan
opeisen. Degene die dit wel doet, is een

bedrieger en verloochent de islam in een van
haar meest fundamentele stellingen nI. dat er
geen God is dan Allah en dat Mohammed zijn
profeet is.
Hazrat Mirza Ghulam Ahmad voerde hiertegen
ak argument aan dat ook hij erkende dat
Mohammed het zegel der profeten was en dat
niemand onafhankelijk van Mohammed het
profeetschap kon opeisen. Hij zei dat hij
aanspraak op het profeetschap kon maken
omdat hij hierin door Mohammed werd geleid
en daardoor zodanig in het wezen van
Mohammed was opgegaan dat hij nu in feite
een weerspiegeling was van hem. Hij was, naar
zijn zeggen, een afstammeling van
Mohammed hetgeen ook zijn aanspraak op
het profeetschap rechtvaardigde. Want
iemand die geen afstammeling van de profeet
was kon inderdaad een dergelijke aanspraak
niet maken. Hij beweerde dus geen

onafhankelijke profeet te zijn die met een
nieuwe wet kwam, maar een weerspiegeling
van de profeet Mohammed die hem dit in
openbaringen had medegedeeld. Iemand die
op deze manier het profeetschap opeist en in
feite één is met het wezen van Mohammed,
schendt het profeetschap van Mohammed niet
en is dus ook niet in strijd met de uitspraak dat
Mohammed het zegel der profeten is.
De tegenstanders van de Ahmadiyya
Beweging voerden hiertegen aan dat Hazrat
Mirza Ghulam Ahmad Koranverzen en tradities
in zijn voordeel interpreteerde waarbij hij de

eigenlijke betekenis verdoezelde. Ook vonden
zij dat hij onder de moslims verdeeldheid
zaaide door hen te laten twijfelen aan iets dat
voorheen, zelfs binnen alle andere stromingen,
als een paal boven water stond nI. dat
Mohammed de profeet van Allah was en dat
hij de laatste en belangrijkste profeet was. De
weerstand van de andere moslimgroeperingen leidde tot vele andere
beschuldigingen jegens de Ahmadiyya
Beweging, maar het zou te ver voeren om
deze allemaal in dit stuk te behandelen omdat
deze beschuldigingen in feite uitvloeisels zijn
van de kwestie rond het profeetschap. De
gemoederen laaiden zelfs zo hoog op dat men
eiste dat leden van de Ahmadiyya-Beweging
niet als moslims zouden worden beschouwd
maar een eigen sekte zouden moeten vormen,
los van de rest van de moslims. De
ahmadiyya’s daarentegen beschouwen zichzelf
wel als moslims en willen niets weten van een
afscheiding van de rest van de moslims. Dit
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heeft tussen beide partijen de nodige wrijving
veroorzaakt en ligt nog steeds erg gevoelig.

*

Voetnoot:

De profeten uit de bijbel worden in de Islam
ook erkend maar Mohammed wordt
beschouwd als de belangrijkste profeet.

Surinaamse
moslims in gebed
bijeen.
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DE ARYA SAMAJ IN
NEDERLAND
De Arya Samaj viert dit jaar haar 25jarig bestaan in Nederland. Reden om
even stil te staan bij deze van oor
sprong verzets- en hervormingsbewe
ging.

India: het begin
Tijdens de Britse overheersing in India zijn
verschillende soortgelijke bewegingen
ontstaan. Hun werk was er op gericht om
de bevolking op een hoger plan te
brengen en het land zelfstandig te maken.
Het werk van Raja Rammohan Roy (1 7721 833), de oprichter van de Bramha Samaj
mag bekend zijn. Na hem trad Swami
Dayananda (1 824-1 883) op als
verzetsstrijder en hervormer. Hij richtte in
1 873 de Arya Samaj op en bond de strijd
aan tegen allerlei verwordingen in het
Hindoegeloof en tegen maatschappelijke
mistoestanden in zijn land. Tevens bood
hij in de Samaj de mogelijkheid om
democratische beginselen in te oefenen,
een vaardigheid die nodig zou zijn na de
onafhankelijkheid van zijn land.
De Swami gaf met de Samaj
een Hindoeïstisch antwoord op
de toenemende invloed van
andere godsdiensten in zijn
land. Hindoe ben je namelijk
meestal etnisch, van geboorte
en door opvoeding. Tot de
Arya Samaj moet je echter
bewust toetreden. De
geloofsbelijdenis (het credo) daarvoor
luidt: ‘Ik geloof in één God en de Veda is
het boek van de ware kennis’. Daarnaast
dien je de tien principes van de
Organisatie te onderschrijven. Door deze
belijdenis werd het mogelijk gemaakt dat
men tot het Hindoegeloof kon toetreden.
Om zijn doelen zo goed mogelijk te
realiseren, propageerde de Swami gebruik
te maken van algemeen onderwijs aan
zowel mannen als vrouwen van alle
kasten. De Arya Samaj kent ook

bijeenkomsten waar naast deskundigen
ook gewone leken (leden van de Samaj)
mee mogen praten. Het ritueel wordt
echter uitgevoerd door een pandit. Deze
kan zowel een man als een vrouw zijn die
zich door zowel theoretische als prak
tische opleiding heeft bekwaamd in het
uitvoeren van het havana, een vedisch
vuuroffer-ritueel en gezag ontleent aan
een reine levenswandel. De beweging is
voornamelijk door missiewerk vanuit
Lahore (later uit New Delhi) overgebracht
naar streken buiten India.

Suriname
In West-Indië kreeg Trinidad haar eerste
Arya Samaj in het jaar 1 904, gevolgd door
Guyana in 1910. De heren Dalsingar
Abhilak en Bhai Kalika brachten in 1 911
de ideeën van de Samaj over naar
Suriname, en wel naar het district
Saramacca. Sri Babu Hira Sing, Sri
Hindorie en Sri Kant introduceerden de
beweging in Paramaribo en omstreken. In
1928 werd aan de Wanica
straat in Paramaribo het
overkoepelend orgaan, de
Arya Dewakar, opgericht
onder leiding van de heer
Kunjbihari Tripati. Samen met
de Stichting Sarva Udai begon
deze Organisatie Hindi onder
wijs te geven. Mede door de
schenkingen van Mata
Mahadevi (de echtgenote van Pt. R.
Sukula), werd Pt. Ayodhya Parsad naar
Suriname gehaald. In 1935 gaf hij de
aanzet tot de oprichting van de Arya
Pratinidhi Sabha, gevestigd aan de
Gravenstraat te Paramaribo. Oedayraj
singh Varma, afkomstig uit Guyana,
richtte samen met anderen, waaronder
Premchand, Goerdin en Bharos, in 1 926
de ‘Arya Samaj Nickerie’ op. Pt. Baboeram
schonk de Samaj een perceel in de ‘Van
Drimmelenpolder’, waarop nu nog een
mandir en een school staat.

Vanaf de zestiger jaren verhuisden veel
Hindostanen uit Suriname naar
Nederland. Onder hen was ook de heet
Oedayrajsingh Varma (Baboe). Hij stond
in 1968 aan de wieg van de oprichting
van de ASAN (Arya Samaj Nederland), die
dit jaar haar 25-jarig bestaan viert: een
gebeurtenis waarmee wij haar van harte
gelukwensen. De Samaj is in Den Haag
gevestigd in een eigen pand aan de
Regentesselaan 237. Momenteel telt
Nederland ongeveer 30 Arya Samaj
organisaties, verspreid over het gehele
land en een overkoepelend orgaan, de
FAS-Ned (Federatie Arya Samaj
Nederland), opgericht in 1 985.
De Arya Samaj werd door etnische
Hindoes uit de West hier naartoe
meegenomen. Hier kwam zij terecht in
een gerationaliseerde en meestal ook

stedelijke samenleving met een behuizing
bestemd voor kerngezinnen. Waar
godsdienst in het leven van velen een rol
speelde, verwerd zij hier tot een
gelegenheids’ bezigheid. Daardoor is het
mogelijk om haar nu in een vermagerde’
vorm te bestuderen; bovendien geeft de
nieuwe situatie aanleiding tot het
ontstaan van regionale vormen van leeren praktijken: een fase die de Sanatan
Dharma in West-Indië reeds driekwart
eeuw geleden heeft meegemaakt.
De Arya Samaj, begonnen als een verzets
en hervormingsbeweging in India, houdt
zich thans in Nederland voornamelijk
bezig met godsdienst en cultuur. Zij
streeft samen met andere Hindoe
organisaties naar communale eenheid,
hetgeen aardig lukt, hoewel er nog
heel veel werk is te verzetten.

Raksha Bandhan
2 augustus
Op deze dag wordt met enig ceremonieel een
beschermingskoord (=rakhi) gebonden om de
pols van degene op wiens bescherming men
rekent. Het is gebruikelijk dat rakhi door een
zus wordt gebonden om de rechterpols van
haar broer(s).
In Suriname ging vroeger op deze dag de
pandit (priester) bij zijn celas (leerlingen) langs
om hen de rakhi om te binden, die als een
soort amulet bescherming (raksha) geeft tegen
kwade invloeden. Hoewel Raksha Bandhan een
intiem karakter heeft, worden de laatste tijd
openbare bezinningsbijeen komsten
georganiseerd, die cultureel/religieus vormend
zijn en waarbij de vrouw centraal staat.
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HINDOSTANEN IN
DIASPORA
Trinidad en Tobago
Vanaf de jaren ‘40 werd er weer meer
aandacht besteed aan de Hindostaanse
identiteit toen de heet Kamaluddin
Mohammad een Hindostaans radiostation
begon. Het radioprogramma ving aan
met de uitspraak;
“Iemand kan verkeerde gedachten
hebben, maar niets zal gebeuren. En
mocht er iets gebeuren, dan is het de
wens van God.
“Muddai lakha bura cahe kya hota hai,

bekendheid door zijn Hindostaanse
vakken. Prof. B. Samaroo, Prof. Premdas,
Prof. K. Harak Singh, Prof. J. La Guerre en
Prof. P.K. Misra hebben door hun
wetenschappelijke publikaties aan die
bekendheid meegewerkt. De Indiase
regering heeft in Trinidad een cultureel
centrum opgericht. Cultuur en talen
worden gedoceerd. Tegenwoordig
studeren veel studenten van Guadaloupe
en Martinique in dit culturele centrum.

In deze
rubriek belich
ten wij de po
sitie en de
veranderingen
in de positie
van Hindosta
nen, waar dan
ook op onze
aardbol.

Twee gezichten
van Mauritius.

hota hai vahi jo manjure khuda hota hal.
Ondanks dat Engels de voertaal in
Trinidad is, is Hindi niet in de vergetelheid
geraakt.
In 7 992 organiseerde de Hindi Nidhi,
Trinidad, samen met andere organisaties,
een internationale Hindiconferentie. Ter
discussie kwamen o.a. de problemen die
gepaard kunnen gaan met de opleving
van de Hindostaanse identiteit.
Mr. Chanka Seeterram, voorzitter van de
Hindi Nidhi, was de organisator en de
heer Raviji Mahataj was de vormgever van
deze conferentie. Media propageetden de
noodzaak van Hindiondetwijs. De krant,
“The Trinidad Guardian”, publiceerde
tijdens het 75-jarige bestaan van de krant
een Dewali-nummer. De incarnatie van
Krishna’ kreeg daarin extra aandacht. De
Universiteit van West Indies, de
St.Augustine campus in Trinidad, geniet

Guyana
Eindelijk, na bijna 25 jaar, maakte de
bevolking van Guyana kennis met een
onverwachte democratie. In 7 992 won
Dr. Cheddi jagan van de Peoples Political
Party of the Indians’ de verkiezingen en
werd eerste minister. De Afro Burnham
party of Forbes Burnham bleek de grote
verliezer. jarenlang kampte het land met
corruptie, moorden en publieke onveilig
heid. Een rapport van de Raad van Kerken
(7 997), waarschuwde de toenmalige
regering ervoor dat als er niets zou
gebeuren, het land failliet zou gaan: bijna
duizend mensen per maand vluchtten
naar landen als Suriname, Trinidad en
Jamaica.

Suriname

La Reunion

Zoals Guyana kampt ook Suriname met
politieke onstabiliteit. Het schijnt dat de
democratische regering de militaire
macht de baas is, maar de wonden van
oude conflicten tussen de verschillende
rassen zullen tijd nemen om te helen. Dit
jaar, i.v.m. het 1 20-jarig bestaan van de
Hindostaanse immigratie, organiseert de
Surinaamse Hindi Parishad een 3-daags
internationaal Caraïbisch Hindicongres.

La Reunion is Frans bezit, ‘un
département Francais’. De Fransen
gebruiken het woord kolonie niet. La
Reunion ligt tussen Mauritius en
Madagascar. In 1986 organiseerde de
‘Indian Ocean International Association
een Franco! Indiancongres. Het congres
schudde de Hindostaanse bevolking op
dit eiland wakker; sinds dit congres
verspreiden zich meer Hindostaanse
sociaal!cultu rele en politieke activiteiten
over het eiland. Tevens treedt de religie
meer naar buiten. De Hindostaanse
ontplooiing op La Reunion vertrouwt op
het naburige Mauritius, met name op
Prof. Wanquet die werkzaam is aan de
universiteit van La Reunion en op
archiefgegevens.
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Mauritius
Mauritius (eens een kolonie van
Nederland) heeft meer dan 60%
Hindostanen en doet veel aan het behoud
van de Hindostaanse cultuur, omdat zij in
een goede financiële positie verkeert.
Gedurende de laatste jaren heeft

Mauritius, via het unieke Mahatma
Gandhi Instituut in Moka (opgericht in
1 974) internationale congressen
betreffende Hindi, Urdu en Tamil
georganiseerd.
Dit jaar zal er, van 21 aug. t/m 23 aug,
een internationaal congres gehouden
worden, “The Indian Diaspora”, ter
nagedachtenis van H.H. Swami
Krishnanandaji Maharaj, 5tichter van “The
Human Service Trust”. The Human Service
Trust heeft in meet dan zestig landen
centra. Het congres zal onder meer
actuele wereidzaken zoals adoptie,
rassendiscriminatie, godsdiensten,
politieke aspecten, cultuurbehoud (van
talen en tradities), en de contributie van
Hindostanen aan de economie
behandelen.

Australië
Terwijl men in Nederland op de
Hindostaanse studievakken besnoeit,
nemen deze vakken in Australië toe. Op
dit moment doceert men in Australië op
zes universiteiten Hindostaanse vakken.
Recentelijk is een nieuw centrum in
Melbourne opgericht met als directeur Dr.
R. Barz. Op dit instituut krijgen de vakken
Hindi, Urdu, Bengaals en Tamil de
voorrang. Twee belangrijke tijdschriften
worden uitgegeven, “The Journal of South
Asian Studies” door de universiteit van
New England en “The Indian Ocean
Journal” door de universiteit van Perth.

Landen waar veel
Hindostanen zich
hebben gevestigd.
International Hindi
Conference,
Trinidad april
1992. Uiterst links
Dr. M.K. Gautam,
vierde van links
Buchu Pd. Singh
voormalige Indiase
Ambassadeur in
Suriname en
daarnaast (rechts)
de Premier van
Trinidad.
-
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Van zes tot en met acht augustus 1993 werd
er in de USA in Washington een eeuwherden
king gehouden ter nagedachtenis aan Swami
Vivekananda in de vorm van ‘World Vision
2000 Global Congress”. Swami Vivekananda
was een volgeling van Swami Ram Krishan
Paramhans. Hij kwam 700 jaar geleden naar
de USA om aan het Hindoeïsme bekendheid te
geven. Prof. Bhu Dev Sharma begon met de
uitgifte van een tijdschrift in het Hindi, de
“Vishwa Viveka”.

Van 29 juli tot en met vijf augustus werd
tijdens het dertiende congres van “The
International Conference of Anthropoligical
and Ethnological Sciences” in Mexico City een
symposium gehouden met als thema: De
etnische banden en integratieproblemen
onder de Zuid-Aziërs in Azië, Amerika, Afrika,
Europa en het Midden-Oosten’. De inleider
was, Dr. M.K. Gautam, verbonden aan het
kerninstituut van de Leidse Universiteit.

Hindoe tempel op
La Reunion
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Deze rubriek is speciaal bestemd voor de
liefhebbers van Hindostaanse popmuziek.
Hierin publiceren wij telkens een lied
gearrangeerd door jozef Soekhai. De heet
Soekhai heeft een conservatorium
opleiding gevolgd en is momenteel als
docent verbonden aan de Stedelijke
Muziekschool te Den Haag. Hier verzorgt

hij lessen in Hindostaanse popmuziek.
Zelden vindt men Hindostaanse muziek in
het westerse notenschrift. Deze rubriek
mag dan ook beschouwd worden als een
extra service aan onze lezers.
Voor het eerste nummer van ons blad is
de keuze gevallen op het populaire lied
“Aria, Aria!”

ARIA ARIA
Keyb./Gitaar
Art. Jozef Soekhai
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INTERVIEW MET

MARIJKE
DJWALAPERSAD
U bent het eerste vrouwelijke VHP
parlementslid. Velen van ons hadden voor uw
benoeming als Assemblee-lld nog nooit van u
gehoord en toch bent u met een geweldig
aantal voorkeurstemmen binnen gekomen. Hoe
moeten wij dit verklaren?
Misschien hebben veel Surinamers in
Nederland nog niet eerder van mij gehoord,
maar in de Surinaamse
samenleving ben ik reeds 15 jaar
actief op religieus- cultureel- en
sociaal/maatschappelijk gebied.
Dat ik met een groot aantal
voorkeurstemmen ben binnen
gekomen, ligt aan het feit dat ik
mij in de eerste plaats al
verdienstelijk heb gemaakt in de
Surinaamse samenleving en dat
vooral enkelen zeer zwaar
“gecampained” hebben om een
begin te maken met het
binnenhalen van vrouwen in de
VHP. Ik denk dat ik in de
verkiezingscampagne ook goed
naar buiten ben getreden.
Hoe ervaart u uw functioneren in het algemeen
en met name: hoe is de acceptatie door
mannelijke collega’s binnen de VHP maar ook
in de overige organen waar u zitting in neemt?
In het begin kun je niet te hard van stapel
lopen. Hardlopers zijn doodlopers. Ik ben me
nog steeds aan het inwerken en krijg daarbij
de nodige steun van de mannelijke collegae. je
leert het niet direct en bent aangewezen op
anderen. Je moet je ogen en oren goed de
kost geven. In andere organisaties werk ik ook
met mannen. Dat is voor mij geen probleem
maar juist een uitdaging.

Marijke
Djwalapersad

U komt net terug uit India, waar u met een
parlementaire delegatie o.l.v. de heet Lachmon
een vergadering van de interpariementaire
Unie heeft bijgewoond. Wat was precies het

doel van de bijeenkomst en wat kunnen zulke
bijeenkomsten betekenen voor Suriname?
Het doel van de vergadering van de IPU is om
de democratie overal ter wereld te bescher
men en dat van de parlementen en parlemen
tariërs in het bijzonder. Verder wordt ruim
schoots aandacht besteed aan allerlei ont
werpen van internationaal belang, die dienen
ter onder
steuning van
de Verenigde
Naties. Voor
Suriname
betekent de
participatie
dat wij uit ons
isolement
treden en dat
wij ook
meehelpen
aan het
oplossen van
internationale
vraagstukken.
Het lag in de
bedoeling om
gesprekken te voeten met sommige
Nederlandse bewindslieden, maar door de
gerezen problemen in Suriname is de delegatie
eerder teruggekeerd.
Ik neem aan dat de financiële hulp een
belangrijk onderwerp van dit gesprek zou zijn.
Kunt u aangeven wat de consequenties zijn
van het uitblijven van Nederlandse hulp?
Het is erg jammer dat de besprekingen die
voorzitter Lach mon in Nederland zou voeren
niet zijn doorgegaan. Ik denk niet dat hulp van
Nederlandse zijde is uitgebleven, er wordt al
een aantal projecten gezamenlijk uitgevoerd.
Inderdaad word door Nederland al financiële
injekties gegeven, waardoor wij hopen dat de
sociaal-economische crisis enigszins
verminderd.

Ik denk dat wij zélf verder moeten, de handen
in elkaar moeten slaan en ook andere bronnen
moeten aanboren.
De pers eet bij wijze van spreken uit uw hand.
De berichtgevingen liegen er niet om, u bent
geliefd hij de pers. Is het omdat u een vrouw
bent en/of u de media weet te bespelen? Heeft
de VHP wel een PR- en Voorlichtingsafdeling?
Ik weet niet of ik zo geliefd ben bij de pers in
Suriname. In het buitenland heb ik dat wel
opgemerkt, ik kan mijn vrouwtje wel staan. Ik
sta graag interviews af, heb geen
plankenkoorts. Voordat ik parlementariër werd,
was ik al bekend met de media.
De VHP heeft een afdeling Voorlichting, welke
beheerst wordt door het Secretariaat van de
partij o.l.v. de heer Sardjoe. Er is een infobulletin.
Onder de Surinaamse gemeenschap gaan
steeds meer stemmen op, dat vrouwen maar
moeten gaan regeren, want zij zullen het in
ieder geval niet slechter doen dan de mannen
nu. Binnen welke termijn mogen we een
vrouwelijke VHP-leidster verwachten?
Wij zeggen niet dat vrouwen maar moeten
gaan regeren. Wij zeggen dat vrouwen mede
moeten gaan regeren, ze moeten daartoe de
kans krijgen. Vrouwen hebben internationaal al
bewezen dat ze het op bestuurlijk- en
beleidsbepalend niveau heel goed kunnen
doen. Waarom zou dat niet in Suriname
lukken? De vrouw is de beste econoom ter
wereld: met het kleinste salaris probeert de
huisvrouw rond te komen met haar
huishouden, Ik praat niet over een VHP
leidster. Het zou mij goed doen als er alvast
meer vrouwen in de politiek zouden komen en
ik denk ook dat er belangstelling voor is. Een
aantal jonge vrouwen heeft met succes al een
eerste stap gezet naar een politieke carrière.
Welke boodschap geeft u aan de Surinaamse
gemeenschap in het bijzonder die mensen die
het in Nederland al niet zo breed hebben, maar
toch maandelijks voedselpakketten naar
Suriname voor hun familie sturen?

Ik denk dat dat een humaan gebaar is en maak
bij deze mijn complimenten aan familieleden
en vrienden in Nederland, die Suriname in
nood blijven helpen. Volgens de Hindoe religie
is “dan geven” (schenkingen doen) één van de
fundamenten van de “Dharma”. En wie de
Dharma in stand houdt, zal ook door de
Dharma beschermd worden.
Kunt u een kort statement maken bij de
volgende namen: Lachmon, Adhin, Venetiaan
en tot slot Marijke.

Lachmon:
Mijn politieke guru. Mede dankzij hem hebben
wij onze culturele identiteit behouden (taal,
godsdienst, cultuur). Leer van de
verbroedering, (bhaicara) is onverslagen
kampioen onder de Hindi Surinamers.

Adhin:
Het symbool van kennis en wijsheid, filosoof. Is
de voorzitter van de Adviesraad van de
Stichting Suriname Hindi Parishad.
Wetenschappelijke benadering op zijn best van
allerhande feiten. Heb veel van hem geleerd.

Venetiaan:
Alom aanvaarde President. Strak, sterke
persoonlijkheid, zeker, bewust. Heeft veel
problemen op te lossen.

Marijke (lendra):
Voorlopig symbool van de Hindostaanse vrouw
in de politiek. Vrij, vrolijk, leergierig, vol
ambities, energiek. Houdt van zachte drang
tot en met lichte koppigheid om haar doelen
te bereiken.

HINDORAMA

27

HINDORAMA
Georgia

Tours

c.v.

28

Het beste adres voor al uw reizen
naar iedere bestemming
Franklinstraat 93
2562 CB Den Haag
Tel. 070-3468931
fax 070 -392 46 00
Tel. 070-3649277 (na 18.00 uw)
fr

Voor al uw vakantie- en groepsreizen
van Suriname tot het Verre Oosten

Met Georgia Tours kom je er wel
d’s,rtriti

Speciaal voor abonnees van HINDORAMA
Speciaal voor haar abonnees start HINDORAMA met ingang van het volgende, nummer met het plaatsen van
‘raampjes voor particulieren.
Als u iemand wilt feliciteren, graag met iemand kennis wilt maken (leuke vriend of vriendin), met iemand op
vakantie wilt, iets te koop wilt aanbieden (max. waarde f500,-), andere lezers op de hoogte wilt brengen van
de geboorte van zoon of dochter, neem dan contact met ons op.

Trouwen?!
Laat het ons weten, de mooiste trouwfotots worden in HINDORAMA geplaatst.
Kortom, weer een goede reden om de bon in te vullen
-__________________

HINDORAMA
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Ja, noteer mij maar als abonnee op HINDORAMA
Naam
Straat:
Postcode

+

Plaats

De abonnementskosten van f25,- per 4 nummers betaalt u pas na ontvangst van de

I4J

acceptgiro. (Instellingen f35,-)
Stuur deze bon op naar Stichting Hindostaans Documentatie Centrum,
Postbus 806, 2700 AV Zoetermeer

OPVAflINGEN IN
NEDERLAND OVER
SURINAMERS EN
ANDERE MINDERHEDEN
In dit artikel komen meningen van
(autochtone) Nederlanders over
allochtonen aan bod met data uit
grootschalig opinie-onderzoek. Het is
geenszins mijn pretentie daarmee de
diepste overtuigingen van mensen
bloot te leggen. Er is alle reden om
te twijfelen aan de oprechtheid en
doordachtheid van standpunten die
worden ingenomen tegenover een
wildvreemde mevrouw of meneer
met een vragenlijst in de hand. Maar
de antwoorden zijn waarschijnlijk
wel veelzeggend voor de opvattingen die mensen ten beste geven in de
tram, bij de kassa, op school of op
het werk. Het gaat dus nadrukkelijk
om de publieke opinie, om meningen
die in het maatschappelijk verkeer
gangbaar en aanvaardbaar zijn. Of
iemand een discriminerende opvatting afwijst uit diepste overtuiging,
zich conformerend aan een beschavingsnorm of alleen maar om fatsoenlijk te worden gevonden, weten
we niet en is ook niet per se
belangrijk.

De tabel toont de ontwikkeling tussen 7980
tot 1 992 in de steun voor een aantal
opvattingen over allochtonen. In de loop van
de jaren tachtig wordt de houding over de
hele linie positiever. De afgelopen jaren treedt
er een kentering op, maar ongelijke
behandeling wordt in 1 992 nog steeds meer
afgewezen dan in 1 980. De veranderingen in
de publieke opinie zijn klein met uitzondering
van de opvattingen over het aantal mensen
van een andere nationaliteit en de hinder die
men daarvan meent te ondervinden. Hier
wordt de publieke opinie tussen 1 988 en 1992
aanzienlijk gereserveerder. Enquêtemateriaal
van alle landen van de Europese Gemeenschap
toont voor deze en andere vragen ook een
relatieve verslechtering van het publieke
opinieklimaat. Nederland verliest over de hele
linie de gunstige uitzonderingspositie die het
in 1988 nog had in Noord-West Europa. Nader
onderzoek suggereert dat de toename van
negatieve opvattingen over de aanwezigheid
van buitenlanders zich concentreert bij
mensen onder de 25 en boven de 60 jaar.
De als laatste in de tabel opgenomen
opvatting, alleen voor 1991 en 1992
beschikbaar, toont dat een meerderheid van
Nederlanders tegen positieve discriminatie is.
De vragen over ongelijke behandeling bij de
verdeling van woningen en werk tonen
voortdurend ook een meerderheid tegen
negatieve discriminatie. Deze gegevens zijn
concreter dan de bovenin de tabel vermelde
voorkeuren voor ‘sociale afstand’. Die
opvattingen, evenals die over de hinder die
men van mensen van een andere nationaliteit
of een ander ras zou ondervinden, zeggen iets
over een algemene gezindheid, maar niet
direct iets over de gewenste omgang in met
allochtonen in de maatschappij of in het
overheidsbeleid. Er is wel een samenhang
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daarom van belang het verschillende karakter
van de uitspraken in de gaten te houden. Voor
het bereiken van overeenstemming over de
onwenselijkheid van negatieve discriminatie is
het niet nodig autochtone Nederlanders ervan
te overtuigen dat zij nooit hinder ondervinden
van allochtonen en contacten met allochtonen
altijd leuk zullen vinden. Men kan ook een
beroep doen op fatsoen of op politieke
principes van gelijkheid en tolerantie.

tussen de verschillende soorten opvattingen.
Het zal weinig verwondering wekken dat bij
mensen die zeggen persoonlijk hinder van
buitenlanders te ondervinden de voorkeur
voor positieve discriminatie gering en voor
negatieve discriminatie groot is. Maar
dwingend is de samenhang zeker niet.
Behoefte aan afstand of persoonlijke hinder
kunnen blijkbaar ook worden beschouwd als
een privé-aangelegenheid die zich niet politiek
vertaalt in discriminatievoorkeuren. Het is

Opvattingen over etnische minderheden 1980-1992 (in procenten van respondenten met een
geldig antwoord)

1980

1985

1987

1989

1991

1992

zou het krijgen van mensen van een ander ras als naaste buren ‘minder prettig’ vinden of zich ‘ertegen
23
22
20
23
25
22
verzetten’
zou kinderen van gastarbeiders of Surinamers in de schoolklas van de eigen kinderen ‘minder prettig’ vinden
12
10
10
10
9
of zich ‘ertegen verzetten’
zou gastarbeiders en Surinamers als naaste collega’s op het werk ‘minder prettig’ vinden of zich ‘ertegen
7
7
8
7
6
verzetten’
woning
een
periode van
in
kiest van twee soorten gezinnen of personen bij de toewijzing van een Vrije
woningschaarste
-Nederlands gezin boven gezin van een
22
25
28
35
36
20
gastarbeider
-Nederlands gezin boven Surinaams
18
21
24
30
gezin
33
19
-een blanke boven iemand met een andere
11
13
15
17
huidskleur
16
9
slecht
gaat
hen
ontslagen
moet
worden
omdat
het
kiest van twee overigens gelijke werknemers als er één van
met het bedrijf’

-een buitenlander boven een Nederlander
-een Surinamer boven een Nederlander
-iemand met een andere huidskleur boven

33
26

20
15

18
14

10
10
aanmerking
kan
komen
kiest van twee overigens gelijke werknemers als er één van hen in
16
30
18
17
-een Nederlander boven een buitenlander
14
15
26
15
-een Nederlander boven een Surinamer
-een blanke boven iemand met een ander
15
9
10
11
huidskleur
vindt dat er teveel mensen van een andere
30
nationaliteit in ons land wonen
vindt de aanwezigheid van mensen van een
andere nationaliteit persoonlijk hinderlijk in
het dagelijks leven
8’
een blanke

14

.

In de volgende
aflevering wordt
nader ingegaan op
verschillen tussen
groepen in de Ne
derlandse bevol
king in opvatting
en positieve discri
minatie en de
ongelijke behan
deling van Surina
mers en Nederlan
ders.

22
16

.

10

.

.

.

.

22
17

24
18

12
13
voor promotie’
19
20
17
17

13

12

45

48

13

15

vindt de aanwezigheid van mensen van een ander
ras persoonlijk hinderlijk in het dagelijks
10’
10
11
leven
geven
aan
buitenlanders
bij
het
aanstellen
van
is het (zeer) oneens met het in bepaalde situaties voorrang
55
56
personeel door de overheid
.

.

.

.

.

.

.

‘Naast de voorkeur voor één van de genoemde categorieën is er de antwoordmogelijkheid ‘mag geen verschil
maken’; van deze mogelijkheid maakt voortdurend een (ruime) meerderheid gebruik.
bDe gegevens betreffen het jaar 1 988 en zijn ontleend aan Eurobarometer 30.
Bron: Culturele veranderingen in Nederland 1980-1992; 16-74-jarigen (per vraag per jaar± 1800 geldige
antwoorden)

ANDERHALF JAAR
POLITIE-OFFICIER
Ongeveer anderhalf jaar geleden werd Drs.
jagdis Thakoerdin als eerste politie-officier
van Hindostaanse afkomst bij de rijkspolitie
beëdigd. Wij vroegen ons af hoe het
daarna met hem is gegaan.
“Na mijn benoeming ben ik mij gaan
oriënteren op het politiewerk in al z’n facetten.
Dat betekende het meedraaien in de
uniformdienst, werken bij de recherche maar
ook meehelpen in specialistische afdelingen
zoals bij de criminele inlichtingendienst, het
arrestatieteam en de dienst jeugd en
zedenzaken. Daarna heb ik in het kader van de
reorganisatie meegeholpen met het inrichten
van een district in ons toekomstig korps.
Inmiddels ben ik na de ME-opleiding
ingedeeld in ons ME-peloton als
plaatsvervangend Sectiecommandant.”
Wat vind je van het politiewerk?
“Politiewerk is werken met mensen in
bijzondere situaties. Om eens wat te noemen:
een neergestoken jongen die bijna bewuste
loos is, met schreeuwende vrienden om zich
heen die wraak willen nemen op de dader.
Vechtende echtgenoten die op het punt staan
te scheiden, een baby waarmee ontucht is
bedreven, aanrijdingen met zwaargewonden,
krakers die hun gekraakte pand niet willen
verlaten en verdachten die psychisch in de
knoei zitten. Ik kan zo urenlang doorgaan.
Wat politiewerk voor mij betekent? Op een
integere en gevoelvolle manier vaststellen wat
kan en wat niet kan. Dat geldt zeer zeker voor
de toepassing van de dwangmiddelen die wij
tot onze beschikking hebben. Dat kan
betekenen dat je begrip hebt voor de situatie
van een verdachte maar dat je hem toch
enkele dagen op het bureau moet vasthouden.
Anderzijds weet je dat iemand iets heeft
gedaan maar dat er geen wettige gronden zijn
om hem vast te houden. Eén van mijn taken is
het nemen van dit soort beslissingen en deze
verduidelijken aan medewerkers, die soms iets

te hard van stapel willen lopen. Het werk is
afwisselend en boeiend. Je zou het niet
denken, maar er is veel humor bij de politie.”
Hoe zie je je toekomst?
“Zolang ik het werk boeiend blijf vinden, blijf
ik bij de politie. Het is mijn ambitie om mijzelf
en mijn collega’s te professionaliseren. Hier in
Nederland, maar wellicht doet zich de
mogelijkheid voor om ook met Surinaamse
collega’s samen te werken. De Nederlandse
politie ondersteunt de politie in Suriname. Het
beleid van de Nederlandse minister van Justitie
is erop gericht om politie en justitie in
Suriname als startpunt te gebruiken ter
verhoging van de kwaliteit van de rechtsstaat
aldaar. Dit beleid is overeengekomen met de
Surinaamse regering. Ik vind het een uitdaging
om een bijdrage daaraan te leveren. Misschien
krijg ik de mogelijkheid.
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Uftvïndïngen en
ontdekkingen door
Hindoes in India
De herkomst van onze cijfers
De Indiase Hindoe-wiskundigen deden een
ontdekking die voor de moderne wereld
enorm van belang zou worden: het tientallig
stelsel. Ze voerden het cijfer nul (0) in en
kwamen op het lumineuze idee 10 x 1
eenvoudig door 10 voor te stellen. Hoe
revolutionair dit was, blijkt uit een vergelijking
met bijvoorbeeld de Romeinse schrijfwijze voor
getallen. Als een Romein 16 x 53 = 848 wilde
opschrijven, werd dat XVI x LXXX =
DCCCXLVIII. Een nogal omslachtige zaak. Het
systeem van de Hindoes zou dan ook de hele
wereld veroveren. Zonder de nul zou de
gehele moderne positionele wiskunde
ondenkbaar zijn.

De Hindoe-wiskundigen werkten ook met
algebraïsche begrippen als het in het kwadraat
verheffen (22 = 4) en het worteltrekken (ql 6 =
4). Ook werkten ze met negatieve getallen
zoals bijvoorbeeld -1, -2, en -3.
Maar onze cijfers worden toch “Arabische”
cijfers genoemd. Dat komt omdat ze eerst
door de Arabieren werden overgenomen en
via hen naar het Westen zijn gekomen. De
Arabieren noemden de cijfers dan ook heel
correct “Indiase cijfers”.
Bron: E.N.S.I.E. Encyclopedie

XE’3;& o
1234 5678910
Adverteren
overbodige luxe
of onbetaalbare
noodzaak?

Volgens ons dus geen van beide. Wij
denken dat professionele PR en
Reclame voor iedere onderneming
haalbaar en betaalbaar is.
Goed adverteren hoort bij verstandig
ondernemen, zoals goed inkopen en
nauwkeurig boekhouden. Het is dus
ook een zaak voor specialisten.., en
niet iets voor ‘neetjes met tekentalent’.
Daarom zal Hindorama vanaf het
volgende nummer met een PR en
marketing-rubriek beginnen, speciaal
gericht op het midden- en kleinbedrijf.

KHEBOE, CHORWA
ENDE
STUDIEFINANCIERING
Het begin
Kheboe Khatpat werd in maart 1971 in Utrecht
geboren als dochter van Chorwa en Donki. In
de eerste jaren van haar jeugd kende Kheboe
alleen geluk, maar kort nadat zij samen met
haar ouders haar tiende verjaardag had
gevierd, bleek dat haar vader een “buitenvrouw’1 had. Iedere avond hoorde Kheboe haar
vader en moeder tegen elkaar schreeuwen;
kort na de ruzie verliet Chorwa dan het
ouderlijk huis om de hele nacht weg te blijven,
terwijl Donki jammerend in haar slaapkamer
achterbleef. In 1985 besloot Chorwa van
Donki te scheiden. Kort daarna trouwde hij
met zijn minnares. Over de hoogte van de aan
Donki te betalen kinderalimentatie (= de
bijdrage in verband met de opvoeding van
Kheboe) kon geen overeenstemming worden
bereikt. In 1988 bepaalde het Gerechtshof te
Arnhem dat Chorwa f 400,- per maand aan
alimentatie moest betalen.

Het vervolg
Op 21 augustus 1989 trouwde Kheboe met
Patidew. Omdat Patidew werkte, verviel
daarom tot zin blijdschap de bijdrageplicht
van Chorwa. Maar de blijdschap was echter
van korte duur, want op 21 augustus 1 990
besloot Patidew ook aan een volledige
dagstudie te beginnen. Vanaf die datum
ontvingen Kheboe en Patidew een basisbeurs,
maar zij kwamen niet in aanmerking voor een
aanvullende beurs of een RWW-uitkering. Een
en ander betekende dat het jonge echtpaar
financieel niet rond kon komen. Daarom
probeerde Patidew door middel van een
bijbaantje (salaris: f 243,36 bruto per maand)
de inkomenspositie te verbeteren. Dit salaris
bleek echter een druppel op een gloeiende
plaat te zijn.
Tijdens haar colleges Personen- en Familierecht
leerde Kheboe dat in het Burgerlijk Wetboek is
bepaald dat ouders verplicht zijn om bij te
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dragen in de kosten van levensonderhoud van
hun nog geen 21-jarige kinderen, tenzij de
echtgenoot van het kind in het levensonder
houd kan voorzien. Daarom vraagt Kheboe
aan haar vader of hij wil bijspringen. Maar
omdat Kheboe en Chorwa elkaar al een poos
niet meer gezien hebben en omdat Kheboe
niets meer met haar vader te maken wilde
hebben (Chorwa was niet op het huwelijk van
Kheboe met Patidew uitgenodigd) weigert
Chorwa om te helpen. Hij vindt, kort gezegd:
a. als Kheboe en Patidew zo volwassen zijn om
te trouwen, moeten ze ook zo volwassen zijn
om zelf aan geld te komen
b. Patidew is zelf en onverplicht gestopt met
werken.
Kheboe liet het hier niet bij zitten. Zij bezocht
een advocaat en vroeg hem om zijn mening.
De advocaat was het met Kheboe eens en
vond dat Chorwa moest betalen. Zij besloten
daarom naar de rechter te stappen. Na bij de
Rechtbank en het Gerechtshof bot te hebben
gevangen, werd de vraag aan de Hoge Raad
voorgelegd.

Het einde
Op 16april1993 (Hoge Raad 16-4-1 993,
RvdW 1993, 92) deed de Hoge Raad uitspraak.
De Hoge Raad gaf Kheboe gelijk en veroor
deelde de vader tot het met terugwerkende
kracht betalen van een bedrag van f 500,- per
maand tot de 2leverjaardag van Kheboe.

Minister Ritzen
van Onderwijs en
Wetenschappen.
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Adhin

NIEUWE VACCINATIE
OP HET
CONSULTATIEBUREAU
In Nederland wordt de nieuwe HIB-inenting
(HIB is de afkorting van Haemophilus
influenzae type b) vanaf 7993 toegevoegd aan
het Rijksvaccinatie-programma. Kinderen
geboren vanaf 7 april 7993 kunnen dan gratis
worden ingeënt met het HIB-vaccin. Deze
wordt als afzonderlijke injectie gegeven op de
leeftijd van 3, 4, 5 en 77 maanden,
tegelijkertijd met de DKTP-vaccinatie (difterie,
kinkhoest, tetanus en polio). Tot en met de
leeftijd van 3 maanden worden de kinderen
beschermd door de afweerstoffen van de
moeder.
De HIB-bacterie leeft in de neuskeelholte en
verspreidt zich van mens op mens via hoesten
en niezen en kan verschillende ernstige ziekten
veroorzaken, onder andere een ontsteking van
het strottenklepje met als resultaat adem
halingsproblemen, hersenvliesontsteking
(“nekkramp”) en andere ernstige infecties.
Naar schatting krijgen in Nederland per jaar
ongeveer 700 kinderen jonger dan 5 jaar een
ernstige HIB-ziekte, en hiervan krijgen er 350
een hersenvliesontsteking. De meeste gevallen
doen zich voor in de eerste 2 levensjaren, maar
vooral op de leeftijd van 6-72 maanden.

N. Sukul-Adhin,
Consultatie
bureau-arts in
Den Haag

Belangrijk om te weten is dat het HIB-vaccin
geen bescherming biedt tegen andere vormen
van hersenvliesontsteking, zoals de vitale vorm
en de meningitis, veroorzaakt door andere
bacteriën.
De HIB-vaccinatie beschermt tegen ongeveer
de helft van de gevallen van hersenvliesont
steking op de kinderleeftijd. Bij kinderen ouder
dan 5 jaar is vaccinatie niet meer nodig,
omdat de meesten dan een natuurlijke
weerstand hebben ontwikkeld.
Voor kinderen tot 5 jaar, geboren véér 7 april
7993 kan vaccinatie nog zinvol zijn. Hiervoor

kan men contact opnemen met de huisarts of
de G.G.D. De inenting van deze groep is
echter niet gratis. Ook neemt het aantal
prikken af, naarmate het kind ouder is. Na
7 jaar is dat nog maar 7 prik.
Voor verdere informatie kunt u terecht bij het
consultatiebureau in uw eigen wijk.

1

Puzzel
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5. K. Hira
40
7
6
3

37
28
35
36

V Verticaal:
1. beschermer van de wereld
2. veel pitjes vrucht (rood van binnen)
3. meer (rivier)
4. die (gram matikaal)
5. oorsprong van het word Prthvi (aarde)
6. rechtvaardige
7. hier (in het Sanskriet)
9. onder of klein
14. vriend
15. hemel
18. vrede
1 9. aarden kopje
21. kind
23. huppelend
24. koning
25. liefdadigheid
28. u
30. van Laar
31. maïs
35. Maka Sabha India (afkorting)
38. of

Horizontaal:
1. rond zoetig eetgerecht 5. geleerde priester
8. boon/melodie 70. herinnering 11. zeg!
12. vader 13. geliefde 1 6. god der dood
1 7. god der rijkdom 20. geef of breng hier!
22. god der ongunst 26. eerste toon van de
toonladder 27. medewerking 29. een potlood
32. plechtigheid 33. vrouw van vaders broertje
34. de tijd 36. het begin 37. trekvoertuigen in
India 39. in 40. ook 41. van
prijs Een Hindostaanse video-film naar
keuze
2e prijs CD, beschikbaar gesteld door
Temptations Music Palace, Rotterdam
3e prijs Jaarabonnement Hindorama (vier
nummers)
7e

-

-

-

NB! De letters moeten in het Hindi worden
gedacht, maar in het romaans worden
geschreven.
Stuur uw oplossing véér 30 september
7993 naar de redactie (zie adres in
colofon op pagina 1)
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Drs. Kees
M. Paling

LITERATUUR
Begin dit jaar verscheen het
gerenommeerde internationale weekblad
‘Time’ met een wel zeer bijzonder
omslagartikel. Onder de titel ‘The Empire
writes back’ (met een knipoog naar de
bekende Starwars-films) werd aandacht
besteed aan het recente succes van Britse
auteurs die hun wortels hebben in de
voormalige delen van het Britse Keizerrijk,
zoals India, Birma, Kenia, Nigeria en
Hongkong. Bekende namen zijn daarbij
Salman Rushdie, Timothy Mo, Kazuo
Ishiguro, Ben Okri en sinds kort Vikhram
Seth. Hoewel ze al jarenlang vaak zelfs
hun hele leven in Engeland wonen en
ook in het engels schrijven, grijpen zij in
hun werk terug op hun eigen cultuur en
tradities.
-

-

Ook in Nederland kennen we schrijvers met
een dergelijke achtergrond denk aan Edgar
Cairo, Bea Vianen, Astrid Roemer en Marion
Bloem maar van een echte beweging lijkt
vooralsnog geen sprake. Maar wie weet?
Misschien staat ons dat nog te wachten. De
AKO-prijs is in ieder geval geduldig.
-

-

Nawal EI Saadawi
Reis naar India
In deze rubriek
wordt aandacht
besteed aan
boeken van
schrijvers met een
hindostaanse
achtergrond,
reisverhalen en
-gidsen over o.a.
India en Suriname,
en aan boeken die
van belang
kunnen worden
geacht voor de
lezerskring van
Hindorama
(bijvoorbeeld over
oosterse filosofie,
de Indiase film,
etc).

uitgeverij Furie, 153 pag.,
f29,50, ISBN 90-71 035-50-6.
Nawal EI Saadawi (1 930) is een Egyptische
psychiater en schrijfster die naast haar boeken
vooral ook bekendheid geniet als activiste
tegen de traditionele besnijdenis van vrouwen.
Dit voorjaar hebben de Nederlandse kijkers
kennis met haar kunnen maken, toen zij voor
televisie geïnterviewd werd door Anil Ramdas.
In het onlangs in Nederlandse vertaling
uitgebrachte ‘Reis naar India’ doet de
schrijfster verslag van haar bezoek aan India,
ten tijde van het bewind van Indira Gandhi.
In haar boek toont Saadawi zich een oplettend
waarneemster van andere culturen, die

verwondering en vreugde afwisselt met
verontwaardiging en bittere kritiek. Zoals
mocht worden verwacht heett vooral ook de
positie van de Indiase vrouw haar intense
belangstelling. Ze blijkt zich meer te
interesseren voor de mensen dan voor de
toeristische attracties, al brengt ze nog wel een
bezoek aan de Taj Mahal. Ook in haar afkeer
van regenten en autoriteiten maakt ze een
uitzondering voor een ontmoeting met Indira
Gandhi. Ondanks de ook aan Saadawi bekende
kritiek op de persoon van de Indiase premier,
blijkt uit de beschrijving van de ontmoeting
duidelijk dat de schrijfster mevrouw Gandhi
een warm hart toedraagt.
‘Reis naar India’ is een zeer persoonlijk verslag,
dat een goed beeld geeft van leven en sociale
verhoudingen in India.

Nayantara Saghal
Rijk als wij

HINDORAMA

41

uitgeverij De Geus, 334 pag.,
f34,90, ISBN 90-5226-063-X.
Nayantara Saghal (1 927)15 momenteel
een van de belangrijkste auteurs van
India. Voor haar werk ontving zij o.a. de
Commonwealth Writers Prize for Eurasia.
De schrijfster komt uit een
vooraanstaande Indiase familie en was een
nicht van wijlen lndira Gandhi. Vanwege
de kritiek die ze via haar werk uit op
onderdelen van de Indiase samenleving, is
ze in ongenade gevallen bij haar familie.
‘Rijk als wij’ beschrijft de lotgevallen van
de engelse vrouw Rose, die in de jaren ‘30
trouwt met een rijke Indier en vervolgens
naar India verhuist. Daar maakt ze de
nadagen van de Britse overheersing mee
en de ontwikkeling van het land na de
onafhankelijkheid. ‘Rijk als wij’ is tevens
het verhaal van Sonali, een in Engeland
opgeleide, jonge Indiase vrouw, die in
tegenstelling tot de afstandelijk
beschreven Rose in het boek opgevoerd
wordt als ‘ik-persoon’. Rose leert
langzaam maar zeker om te gaan met de
Indiase samenleving; ze accepteert dat ze
haar echtgenoot moet delen met een
andere vrouw, en dat Engelse vrouwen in
India soms even vreemd bejegend worden als
haar man Ram ooit in Engeland.
Tegelijk is het een roman over de Indiase
‘upper class’, een aanklacht tegen corruptie en
nepotisme onder het bewind van ene
‘Mevrouw’ een figuur waarvoor Indira
Gandhi model heeft gestaan. Sonali die een
nicht van Rose blijkt te zijn wordt al aan het
begin van het boek geconfronteerd met de
gevolgen van haar principiële werkopvatting.
-

-

-

-

-

In de loop van het verhaal dringen steeds meer
beelden door van censuur, arrestaties en
verhoren, en ontwikkelt zich een familiedrama
dat uitmondt in de tragische, raadselachtige
dood van Rose.
‘Rijk als wij’ kan daardoor omschreven worden
als een veelomvattende roman over India, met
echo’s van het koloniale leven naast protesten
tegen hedendaagse repressie.

Son Randjft
ontvangt ‘Bronzen
Stier”
Op zaterdag 19 december 1 992 ontving Son Randjit
de Bronzen Stier Award 1 992’ De heer Randjit werd
met name geprezen voor zijn baanbrekende werk op
het gebied van vrouwenemancipatie en
ouderenbeleid.
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SILAT

Indonesische verdedigingskunst voor zowel dames als heren
Pers. Pencak-Silat ‘SILIWANGI
J.A. Beckx Westeinde 50, 2841 BW Moordrecht
P.H. Schreuderschool,
Hendrik Goltziusstr., Den Haag
-iedere maandag van 19:00 20:30 uur
-

-

Meer info? Bel!
Rob van der Schoor
Prim Autar

070-38327 16
070-34686 74

01827-5641

Recepten...

HARTIG E
HAPJES
Pakora
G roentebeignets
Pakora’s kunnen van bijna iedere groente
gemaakt worden. Wat voor groente u ook
gebruikt, snijd de stukjes altijd even groot,
zodat ze tegelijkertijd gaar zijn. U kunt ook
heerlijke pakora’s maken met plakjes
paneer. Pakora’s zijn een welkome
aanvulling bij iedere maaltijd of bij elk
feestdiner, ze zijn gemakkelijk klaar te
maken en gaan goed samen met een
ch utn ey.
200 g. kikkererwtenmeel
1/2 theel asafetida
1 eeti. kalinji-zaad
5 theel. zout
1 theel. gemalen kaneel
2,5 di. koud water
1/2 theel. cayennepeper
700 g. gesneden groenten
4 theel. gemalen koriander
ghee of plantaardige olie om in te
frituren
4 theel. gemalen komijn
3 theel. kurkuma
Zeef het kikkererwtenmeel in een grote
kom en voeg de specerijen en het zout
toe. Klop er met een garde langzaam het
water doorheen, tot u een glad beslag
hebt gekregen, dat net dik genoeg is om
de groenten gelijkmatig te bedekken.
Snijd alle groenten voor u de ghee verhit.
Het is aan te raden om grote
bloem koolroosjes even voor te koken.
Gebruik de andere groenten rauw.
Zet de ghee op een matig hoge vlam. De
ghee is heet genoeg wanneer een druppel
beslag die u erin laat vallen, meteen naar
boven komt en begint te sputteren. Doe

nu een handvol van de gesneden groenten
in het beslag en bedek ze er goed mee.
Doe er één soort groente per keer in u
moet elke soort ook apart frituren. Haal de
bedekte groenten één voor één uit het
beslag en doe ze snel in de hete ghee tot
het oppervlak van de ghee vol is met
pakora’s. Frituur ze tot ze van buiten
goudbruin en krokant zijn en gaar van
binnen. Haal ze dan uit de ghee en laat ze
uitlekken. Frituur alle pakora ‘s op deze
manier, maar let op dat u er nooit meer
dan één laag per keer in doet.
-
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Voorbereiding en kooktijd: 20 min.

Toelichting:
Kalinjizaad (kalinji): Dit zijn de zwarte,
traanvormige zaadjes van de uieplant,
Nigella indica. Ze geven een lichte
uiesmaak en worden gebruikt in
groentegerechten en in pakora-beslag.
Hoewel dit zaad vaak verward wordt met
zwart komijnzaad, hebben de twee niets
gemeen. Als u geen kalinji kunt vinden,
laat u het gewoon weg.
Asafetida (hing): deze sterk ruikende hars
van de wortel van de Ferula asafoetida
wordt in kleine hoeveelheden gebruikt
vanwege zijn speciale smaak en zijn
geneeskrachtige eigenschappen. Asafetida
is zo doeltreffend bij het voorkomen van
maaggassen, dat het zelfs een paard van
indigestie af kan helpen. Het is verkrijgbaar
als hars of in poedervorm. De harsvorm is
de zuiverste van de twee, maar u moet het
raspen wanneer u het nodig hebt. Poeder
asafetida wordt gemengd met bloem,
maar is gemakkelijker in het gebruik. Doe
een mespuntje asafetida in hete ghee of
plantaardige olie, en laat dit een paar
seconden bakken voordat u de overige
ingrediënten toevoegt. Als u geen
asafetida kunt vinden of het niet wilt
gebruiken, zullen uw recepten ook zonder
lekker zijn.

Uit: vedische
Kookkunst (Hare
Krishna-centrum)
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Tekstschrijver

Herkansing voor
liberale
Hindoe school
Ongeveer een jaar geleden haalden
liberale Surinaamse Hindoes ongeveer 1 00
kinderen van de Shri-Vishnu school. De
ouders vonden dat hun kinderen niet
thuishoorden op deze orthodoxe school
met een brahmaanse achtergrond.
Immers, als scholing het scheppen van
gelijke kansen voor iedereen tot doel heeft
lijkt het ook niet meer dan logisch, dat
men zijn kinderen weghaalt van een school
die haar wortels heeft in het kastenstelsel.

Kamervragen
In eerste instantie leken de ouders de wind
mee te hebben. De gemeente Den Haag
zorgde voor een schoolgebouw en de school
kreeg geld van het ministerie van Onderwijs en
Wetenschappen. Kamervragen gooiden echter
roet in het eten. Het feit dat de school bij de
Stichting Christelijk Onderwijs was onderge
bracht -vanwege de financiën- viel niet in
goede aarde.

Zwitserland
Minister Ritzen van ‘Onderwijs en Wetenschap
pen’ zag zich genoodzaakt zijn vakantie in
Zwitserland te onderbreken om het conflict
over het al dan niet open blijven van de libe
rale hindoeschool op te lossen. Het conflict
was in een impasse geraakt omdat de ambte
naren van zijn ministerie meenden dat er geen
behoefte was aan deze school. Er was immers
al een school voor Hindoes en onderzoek het
aangetoond dat “het onderscheid met de
oorspronkelijke school onvoldoende werd
geacht”. De ouders van de leerlingen en zeker
de hongerstakers dachten daar dus duidelijk
anders over.
De minister besloot tot een herkansing. De
basisschool in de Hilversumsestraat in Den

Haag voldoet weliswaar niet aan de normen
van het ministerie. de ‘stichtingsnorm’ van 333
leerlingen zou niet gehaald worden, maar téch
mag de school het komend schooljaar open
blijven. En een nieuwe aanvraag kan worden
ingediend.

‘Starre Attitude’
Volgens de heer A.R. Kartaram is er goede
hoop dat een nieuwe aanvraag voor de liberale
Hindoe school tot een erkenning leidt. In ieder
geval hebben de Hindoes -nog steeds volgens
de heet Kartaram- ‘De doelen gerealiseerd die
zij voor ogen hadden. We hebben de starre
attitude van de bureaucratie ten opzichte van
minderheden aan de kaak gesteld en een
doorbraak bereikt. Dat heeft de Hindoe
gemeenschap veel vertrouwen gegeven.’

Zwaar Middel
Of iedereen binnen de hindoegemeenschap
die mening deelt is uiteraard de vraag. Velen
vonden de inzet van een middel als honger- en
dorststaking wel erg zwaar en men vroeg zich
af of dit middel niet te vroeg werd ingezet
waardoor het de goede naam van de
Hindostanen in Nederland zou kunnen
schaden.
Nu het rumoer rond de school aan het
verstommen is en nu zeker is geworden dat de
school het komend jaar gewoon open kan
blijven wordt verwacht dat het aantal
leerlingen zal toenemen zodat alsnog aan de
stichtingsnorm voldaan kan worden.
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Reizen en Verzekeringen
Dordtseaan J44d
3073 GL Rotterdam
zOJO-4849i 77
xOJO-484654.

ING Bank Rotterdam
K.v.K. Rottc
advertentie

CPae*e

ta2

Ci1ttc bu

Internationaal reis & passagebureau
We fly KLM and Surinam Airways

Het beste adres voor al uw reizen, zakelijk en privé.
Naar iedere bestemming, waar ook ter wereld.
Speciale tarieven
Suriname
Nederlandse Antillen
Verre Oosten
4 x per jaar groepsreizen
naar het Verre Oosten
Bel voor meer informatie

Paul Krugerlaan 265
2571 HJ Den Haag

‘

070-3924040
070-3924444

fax 070-3562622
Postbank nr. 4J.94.502

ABN-AMRO Den Haag
Rek.nr. 51.52.79.568

Alleen lage rente is geen goede reden
om een huis te kopen. Je inoet pas
een huis kopen als je een goede plek
hebt gevonden. Een plek waar je je

Ng een

thuis voelt.

Daarom is ERBEVA blij met
Hindorama.

reden o

Nu de Hindostaanse gemeenschap in
Nederland over haar eigen spreekbuis
beschikt zullen meer Hindostanen

een huis

zich beter thuisvoelen in Nederland.

.

in

Directie en medewerkers van ERBEVA
willen daarom alle Hindostanen en
vooral ook de mensen achter
Hindorama feliciteren met het
verschijnen van dit nieuwe blad.

vastgoed adviseurs
Voor:
Aankoop en verkoop van
woningen, bedrijfspanden en
beleggingen
Huur en verhuur
Hypotheken en verzekeringen
Aankoop en verkoop van
onroerend goed in Suriname

Nededanc1
te kopen
Daguerrestraat 163 (hoek Beeklaan)
2561 TR Den Haag
070
070
Fax

070

-

-

-

345 9559
346 1419
356 2643

