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Naar meer groepsbinding
In de tweede periode (1895-
1918) kreeg het aangevangen pro

ces van economische ontwikke

ling meer vaart. In 1894 was de

plantage Alkmaar door de over

heid aangekocht speciaal om de
Hindostanen er zich te laten vesti

gen als kleinlandbouwers. Dit

gebeurde in het kader van de

belangrijke Verordening van 1895

“houdende bepalingen tot bevor

dering van de vestiging van immi

granten als kolonisten in de kolo

nie Suriname. De grond werd

produkten en bestuursfunctiona

rissen. Zo deden zij hun intrede in

de markteconomie. Deze proces

sen hadden tot gevolg dat de

Hindostanen zich een onmisbare

plaats binnen de Surinaamse

maatschappij veroverden. Ook

sociaal-psychologisch was er spra

ke van een bevrijding. Zij vorm

den niet meer de laagste groep.

Deze was inmiddels ingenomen

door immigranten uit Java.

De sociale participatie leidde ech

ter niet tot integratie in de wijdere

samenleving. Er was slechts spra
ke van een instrumentale aanpas

sing. Zowel sociaal als cultureel

waren de Hindostanen nog steeds

een geïsoleerde groep. De oriën

tering bleef sterk bepaald door de

Indische cultuur en niet door de

Surinaams-westerse cultuur. Dit

werd bevorderd door de komst

van steeds nieuwe lichtingen

immigranten uit Brits-Indië. Maar

toch was een zekere invloed van

lecten, samen met elementen van

in Suriname gesproken talen. Zo

ontstond een nieuwe Surinaamse

taal. Sinds 1961 staat deze bekend
als het Sarnami-Hindustani, later

officieel Sarnami genoemd.

Differentiatie en begin van
elitevormiug
Na het einde van de Eerste

Wereldoorlog brak een nieuwe

periode voor de Hindostanen aan

(1918-1939). De relatieve stijging
van de welvaart was gunstig voor

het proces naar meer differentia

tie. Naast geslaagde kleinland

bouwers kwamen er winkeliers,

vervoerders en andere onderne

mers. Hierdoor trad een verschui

ving op in de sociale gelaagdheid

van de Hindostaanse bevolldngs

groep. Er ontstond een lokale

elite die zich meer en meer op de
Surinaamse maatschappij ging

oriënteren. Deze verschuiving van

cultureel referentiekader van

India naar Suriname werd bevor

derd door de stopzetting van de

immigratie. De laatste groep arri

veerde met het stoomschip Dewa

op 24 mei 1916. Het verdrag tus

sen Nederland en Engeland dat

de immigratie regelde, werd op 18

maart 1918 officieel opgezegd. De

banden met Bharat Mata

(Moeder India) waren toen volle

dig verbroken en de Hindostanen

in Suriname waren helemaal op
zichzelf teruggeworpen. Hierdoor

ontstond de noodzaak om zich

binnen de Surinaamse omstandig

heden sociaal en cultureel te orga
niseren en in de samenleving te

integreren. Dit werd voortvarend

aangepakt. Een maatstaf hiervoor

vormde de toegenomen aandacht

voor het Nederlandse onderwijs,

eerst alleen voor jongens. Als
gevolg hiervan ontstond een dui

delijk van de landbouwers te

onderscheiden groep met een

enigszins veiwesterd stedelijk cul

tuurpatroon, merkbaar aan de
kleding (van de mannen) en het
gebruik van de Nederlandse taal.
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slechts in gebruik afgestaan. Maar

er was toch sprake van een

opmerkelijke economische voor

uitgang van de hardwerkende en

spaarzame kleinlandbouwers. Nu

de Hindostanen ook zelfstandige

ondernemertjes waren geworden,

moesten zij economische contac

Surinaamse omstandigheden

merkbaar. Vandaar dat een cultu

reel onderscheid werd gemaakt

tussen Kalkattiya (uit India gear

Jnan Adhin aan het begin van de jaren zeventig . . .

naast Jagernath Lachmon. riveerde immigrant) en Kirval (in

Suriname geboren Hindostaan).

ten met personen buiten hun Wat voor de groepsbinding en

groep aanknopen. Dit waren identiteit van de Hindostanen van

voornamelijk afnemers van hun wezenlijk belang is geweest, is de
ontwikkeling van een gemeen

schappelijke omgangstaal. Deze

werd gevormd door de uit Brits

Indië meegebrachte talen en dia-



Tijdvak 1939-1993

Bedreiging voor gevestigde
creoolse belangen
In de periode 1939-1958 raakte
het ingezette proces van surinami
sering -met behoud van de eigen
culturele identiteit- in een
stroomversnelling als gevolg van
de ingrijpende maatschappelijke
veranderingen na het uitbreken
van de Tweede Wereldoorlog
(1939):
- in het belang van de oorlogsin

dustrie werd de hauxietontgin
ning geïntensiveerd;

- er werden Amerikaanse strijd
krachten gelegerd die een hoge
levensstandaard hadden;

- jonge mannen werden gemobi
liseerd voor de schutterij;

- er was een schaarste aan diverse
primaire goederen, waardoor
goede prijzen voor landbouw-
producten werden geboden;

- de transport- en communicatie-
middelen werden beter.

Deze ontwikkelingen hebben een
enorme uitwerking gehad op de
Hindostaanse bevolkingsgroep.
Deze raakte definitief bevrijd uit
haar relatief isolement en kon
zich op den duur volledig integre
ren in de Surinaamse maatschap

pij. De eerste helft van deze perio
de (1939-1949) wordt dan ook
gekenmerkt door: snelle urhanisa
tie, grotere deelname aan de ste
delijke samenleving, toenemende
behoefte aan onderwijs (ook voor
meisjes) en studie (ook in het bui
tenland), intrede in de overheids
sector en in Vrije beroepen, intel
lectuele en politieke bewustwor
ding. Dit maakte dat er spannin
gen tussen de Hindostanen en de
creolen gingen ontstaan. Deze
laatsten hadden de stad
Paramaribo en de sectoren van
overheidsfuncties en vrije beroe
pen altijd tot hun exclusief
domein gerekend. Door de

opkomst van de
Hindostaanse bevol
kingsgroep voelden
zij zich nu bedreigd.
Vandaar dat de cre
oolse beweging van
baas in eigen huis
sterk gekant was
tegen het algemeen
kiesrecht. Dit werd
toch doorgevoerd en
na de eerste algeme
ne verkiezingen in
maart 1949 deden de
Hindostanen defini
tief hun intrede in de
gekozen volksverte
genwoordiging.
Vanaf toen hielpen
zij mede de politiek
van Suriname bepa
len. Eerst beschei
den, later essentieel
en fundamenteel.
Van de tweede helft van deze
periode (1949-1958) kan worden
gezegd dat er in sociaal opzicht
sprake was van een verdieping en
verbreding van de verworvenhe
den. In cultureel opzicht was er
sprake van het zoeken naar een
evenwicht om, met behoud van de
Surinaams-Hindostaanse identi
teit en zonder etnische spannin
gen, samen met de andere bevol
kingsgroepen bij te dragen tot de
ontwikkeling van Suriname. Op
praktisch-politiek vlak ontstond
de zgn. verbroederingspolitiek
(1954) en op intellectueel-cultu
reel vlak de leer van eenheid in
verscheidenheid (1957). In de
opvatting van de creolen -die zich
als dé echte Surinamers
beschouwden- moesten de
Hindostanen zich volledig confor
meren aan hen en aan hun
Westerse cultuurpatroon. De
Hindostanen verwierpen deze
gedwongen assimilatie. Zij hul
digden het principe dat elke
groep op de haar eigen wijze

samenwerking en in harmonie
met andere groepen moet
geschieden: anekta men ekta, na
ekveshta (eenheid in verscheiden
heid, geen uniformiteit).

Creools nationalisme
Na de verkiezingen van 1958
begon de vijfde periode: de
Hindostanen raakten ingeburgerd
in alle sectoren van de samenle
ving en leverde er hun bijdrage.
Als uitvloeisel van de ‘verbroede
ringspolitiek” werden -voor het
eerst in de geschiedenis van
Suriname- ook Hindostanen op
democratische wijze geroepen tot
de regeermacht. In deze periode
(die tot eind 1973 heeft geduurd)
is de emancipatie voltooid en de
integratie in het maatschappelijke
leven met succes volbracht.
De toenemende actieve participa
tie van de Hindostanen in de
Surinaamse samenleving bleef
een bron van spanning met de cre
olen. In november 1973 culmi

moet bijdragen tot de opbouw van
Suriname en dat dit in actieve
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Latta Rookh

atnâ ucharat
aur atnâ bephât

andâ pâni
se gherat

samundar men met
ekpkainc kat

bahute udâs yâtrâ kat i
phutat takdtr ke kabjâ men

kam aket nâ kat
t jahat ke jakat men

jahân insân
insân ke khetaunâ kai

jahân insdn
hatwân banjd kat

i koi sapnâ nâ kat
i cittâhat t ptrâ

nâ, i yütrâ ajâdai nâ kat
t narak ke koi dkur-dkuri kat

zo furieus
en zo overtollig
het blinde water

omringt ket schip
dat een splinter lijkt

in de oceaan

erg eenzaam is deze tocht
in de ban van ket noodtot

ik ben niet de enige
engte van de gevangenschap

waar de mens
speelt met de mens

waar de mens
een beest overtreft

dit is keus geen droom
dit gesckrei dit leed

nee, deze tocht leidt niet tot bevrijding
hij is een afgelegen eindpunt in de ket

Rabin S. Batdewsingk
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Latla Rookh*

in deze

het eerste Schip dat op 5juni i873 in Suriname aankwam met aan boord Indiase cao
tractarbelders. Deze contractarbelders werden uit India In Suriname ingevoerd na de
afschaffing van de stavernij om up de plantages trwerkgrstetd te worden.



MllNllÏ BAIIMANK11AN:
De eerste schrijver in
Suriname
Munshi Rahman Khan (1874-1972) kwam in 1898 als contractarbeider in

Suriname aan. In zijn geboorteland, India, werkte hij als leraar op een middel

bare school. Hij was een groot kenner van het Ramayan. In zijn autobiografie

Jivan Prakash beschrijft hij de sociaal-economische toestanden in de depots.

Voor zijn baanbrekende literaire activiteiten ontving hij in de jaren vijftig de

Ridderorde van Oranje Nassau van Koningin Juliana. Hij droomde van

Suriname als Ramrajya (het koninkrijk van God Ram), waar hindoes en mos

lims gelukkig samenwonen. “Twee gemeenschappen kwamen uit India, zij heet-

ten hindoes en moslims. Tussen hen bestond een grote liefde, zoals tussen twee

broers geboren uit dezelfde moeder” (Dohashikshavali, 1953, vers 5)

ÏNTEGIIATÏE ZONDEF
VEIIUE VAN EffiE

De voordracht van dr J. Adhin

beslaat de periode 1873-1993.

Daarna is er ondanks het op gang
komen van het herdemocratiserings

proces in Suriname nog weinig ver

andering gekomen in de situatie,

concludeert dr Adhin. Eén van zijn

belangrijke conclusies is dat de
gerichtheid van de bevolking van

Suriname op Nederland alleen maar
groter is geworden. Nu, vijf jaar later

heeft hij daar nog steeds weinig aan

toe te voegen. ‘Er is niet veel veran

derd sinds ik de tekst voor deze

_____

voordracht heb geschreven’, zegtMr dr drs Jnan II. Adhin

Jj



dr Adhin. ‘De ontwikkelingen die ik heb gesignal
eerd, hebben zich in Suriname gecontinueerd.’ De
emancipatie van de Hindostanen in Suriname heeft
zich wel voortgezet, maar het morele verval, vooral
na 1982 is de ontplooiing van geestelijke en sociale
waarden niet ten goede gekomen.
Over de situatie in Nederland heeft Adhin wel
ideeën, maar hij benadrukt dat hij op dit gebied
geen studie heeft verricht. Hij denkt dat het heel
logisch is als bepaalde aspecten van de ontwikkeling
van Hindostanen in Suriname zich ook hier zullen
voordoen. Er is echter een belangrijk verschil. In
Suriname vormen Hindostanen één van de grootste
bevolkingsgroepen, hier in Nederland vormen ze
een kleine minderheid.
In de jaren zeventig en tachtig is ook een grote
groep laag opgeleide personen naar Nederland geë
migreerd, die nauwelijks beseften wat Nederland
inhield. Dat is natuurlijk van invloed op hun aan
passingsproces in de Nederlandse samenleving.
‘Als zij hier de taal leren, nemen ze makkelijk het
accent en termen over die zij in hun directe omge

1

sommigen goed, maar ook op geestelijk gebied zou
den sommige mensen het voortouw moeten nemen
om nieuwe wegen in te slaan om het behoud van de
cultuur, indien gewenst, te doen slagen. Hij onder
scheidt daarin drie sferen waarin de Hindostaan
zich bevindt, die op verschillende manieren moge
lijkheden bieden om het eigene te bewaren. De
kern, het centrale gebied, moet daarbij zo veel
mogelijk worden afgescheiden van de meerder
heidscultuur. Het gaat daarbij om alles wat noodza
kelijk is voor de identiteit. De buitenste sfeer is de
meerderheidscultuur waarin de Hindostaan zich
bevindt. Hier vinden de contacten met niet
Hindostanen voornamelijk plaats en moet aanpas
sing plaatsvinden op het gebied van taal (zonder de
eigen taal op te geven), en de regels en normen van
de buitenwereld. Tussen deze sferen bevindt zich
een perifeer gebied. In sommige gevallen is het
belangrijk om het eigene vast te houden, in andere
opzichten is het goed om ook van andere culturen
en gewoonten kennis te nemen, bijvoorbeeld op het
gebied van voedsel en kleding.

ving horen. Soms hoor je op Straat hoe grof en plat
het Nederlands gesproken wordt. Ik kan me daar
wel aan ergeren.’
Adhin is van mening dat mensen altijd moeite moe
ten doen om zich te scholen. Niet de oudere gene
ratie, maar de jongeren die hier in Nederland alle
mogelijkheden hebben. In kleine groepen is het ook
een bekend verschijnsel dat men zich door dicht bij
elkaar te blijven, probeert staande te houden. Om
de traditie levend te houden moet er echter ver
nieuwing plaats vinden binnen de gemeenschap,
vindt Adhin. Dit is een taak voor leiders binnen de
gemeenschap, aan wie men zich kan spiegelen. De
Hindostanen als groep moeten zich inrichten op de
Nederlandse situatie. Materieel gezien lukt dat

Of Hindostanen in Nederland gediscrimineerd wor
den kan Adhin niet beoordelen. Wel ziet hij discri
minatie eerder als een gevolg van economische
ongelijkheid, dan dat het iets met huidskleur te
maken heeft. ‘Zodra een groep zich profileert als
succesvol, dan wekt dat de argwaan bij degenen die
achterblijven. Of het nu om Hindostanen gaat of
om Chinezen of Turken, de afgunst op succes is de
grootste oorzaak van de frustratie.’
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BEHOUD
aar

Roy Ramdharie Wereldtraditie
In 1975 verhuisde ons gezin naar 4

Nederland. Reden was de onze
kerheid over de richting die het
nieuwe Suriname zou inslaan. Ik
kwam in Den Haag op een scho
lengemeenschap te zitten. Met
een bepaalde klasgenoot kon ik

het al heel gauw goed vinden. Hij
bleek heel geïnteresseerd in India
en bracht mij op grond van mijn
uiterlijk met de bakermat van het
hindoeïsme in verband. Het kon
niet uitblijven. Hij stelde van die
lastige vragen over mijn culturele
achtergrond waar ik niet eerder

over had nagedacht en waar ik

Do not fottow where the path may Ïead regelmatig hoofdpijn aan over-
hield. Daarop besloot ik mij te

Go instead where there is no path verdiepen in het Indiase erfgoed

and teave a trail en begreep spoedig waarom India
sinds eeuwen tot de verbeelding

J\T I%,T van de rest van de wereld heeft
gesproken. Hier was een huma
nistische traditie ontstaan van het
mooiste soort. Een traditie die
uitgaat van de mens en de hindoe
aanspoort om zijn leven zelf rich
ting en inhoud te geven, en wel
op een geheel persoonlijke wijze.
Het geschreven en gesproken

14



Traditie,
integratie en

persoonlijkheidsvorming

IDENTITEIT
woord, de gewijde traditie zoge
zegd, fungeert hierbij als bron van
inspiratie, niet als een systeem
van geboden en verboden die de
hindoe in zijn ontplooiing zou
belemmeren.

De vragen
Zon vijf tot tien
jaar later zou een
vereniging van hin
doejongeren mij
uitnodigen om van
gedachten te wisse
len over een bran
dende kwestie.
Inmiddels had ik na
intensieve studie
een redelijk goed
inzicht gekregen in
de traditie van mijn
voorouders. De
gedachtenwisseling
zou gaan over de vraag of het
mogelijk was om als hindoe in
Nederland te integreren met
behoud van je culturele identiteit.
Mijn antwoord was een stellige
bevestiging van de vraag. Ik hield
mijn gesprekspartners voor dat
behoud van identiteit zelfs nood
zakelijk was, maar niet voldoen
de. De hindoe diende ook te
streven naar verdere ontwikke
ling van die identiteit, was mijn
devies.

Omdat ik gemerkt heb dat die
vraag van toen nog steeds veel hin
does bezig houdt, wil ik de boven
genoemde kwestie, in dit essay
nogmaals aan de orde stellen.

Het volgende verhaal is opge
bouwd rond de volgende 3 vra
gen. Waarom zou een hindoe zijn
culturele identiteit willen behou
den, of juist niet? Wat is eigenlijk
die identiteit waar we over spre
ken; hoe kun je die typeren? Hoe
moet je je de ontwikkeling hier
van voorstellen? Want dat was
per slot van rekening wat ik stel
de. Deze vragen zijn deelvragen
die ik van de eerste, de hoofd-
vraag, heb afgeleid.

Intercultureel contact
Iemand wordt zich pas goed
bewust van zijn (culturele) identi
teit in het interculturele contact.
Dit kan het geval zijn bij migratie

of verhuizing.
Bijvoorbeeld van India
naar Suriname of van
Suriname naar Neder
land. Maar de con
frontatie met de eigen
identiteit kan zich ook
voordoen als iemand
in een hindoegezin in
Nederland wordt
geboren en later als
kind gaat beseffen dat
de waarden en nor
men in het gezin
wezenlijk verschillen
van die daarbuiten.
Laten we de omgeving
buiten de hindoesferen

voor het gemak de Nederlandse
samenleving noemen. Dan is deze
de drager van de Nederlandse
cultuur, zullen we maar zeggen.
Omdat deze maatschappij de uit
gebreide omgeving is waarbinnen
de kleine groep van hindoes
woont, stel ik voor om de
Nederlandse cultuur verder de
meerderheidscultuur te noemen.
Welnu, een probleem wordt die
culturele identiteit wanneer je
merkt dat ze een belemmering

zelf richting en inhoud te geven.
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zou kunnen vormen voor een succesvolle deelname

aan de Nederlandse samenleving. Laat ik dit met

een klassiek voorbeeld verduidelijken. In de hindoe-

gemeenschap wordt bescheidenheid erg positief

gewaardeerd. Maar vrijwel alle handvatten voor

interculturele communicatie die allochtone weten

schappers de laatste jaren hebben geschreven, wij

zen er echter op dat bescheidenheid in de

Nederlandse context (bijvoorbeeld op het werk)

nagenoeg altijd verkeerd wordt begrepen. Dit

ondanks de meetbare kwaliteit van de personen in

kwestie (adequate opleiding, werkervaring, e.d.).

Bescheidenheid krijgt in de Nederlandse cultuur
meestal niet die positieve waardering en vermindert

succes bij sollicitaties, of belemmert stijging op de

bekende maatschappelijke ladder. Wie handboeken

voor aankomende sollicitanten raadpleegt -

geschreven door autochtoon-Nederlandse deskun

digen - zal hierin een bevestiging vinden van wat ik

heb gesteld.

Assirnilatie
Bij integratie, waar
het mij hier om te
doen is, gaat het om
het proces waarbij
individuele personen
of groepen van per
sonen worden opge
nomen in de
Nederlandse samen
leving. Zonder dat ze
daarbij hun culturele
identiteit opgeven.
Voor de goede orde
moeten we echter -__________

eerst een ander begrip in beschouwing nemen dat in

een adem hiermee wordt genoemd: assimilatie. Dit

houdt in dat de persoon zijn identiteit, zijn culturele

identiteit wel te verstaan, zijn waarden en normen

die hij van huis uit heeft meegekregen, opgeeft.

Doel hiervan is om zo goed mogelijk deel te worden

van de Nederlandse samenleving.
Wanneer iemand besluit tot assimilatie, al dan niet

onder invloed van krachten uit de meerderheidscul

tuur, kan dat maar één doel dienen: niet onnodig

(veel) opvallen in de Nederlandse samenleving.

Concrete voorbeelden zijn het proberen weg te wer

ken van het exotische accent, het afzweren van typi

sche kook- en eetgewoonten, overwaardering van

het monotheïsme (één God, vergelijk de christelijke

]6 1II1UYL

godsopvatting van de meerderheidscultuur) in verge

lijking met het polytheïsme (veel-godendom), van het
rationele in vergelijking met het spiritueel-religieuze.

Het is duidelijk, alleen dan kan een individu assimi

leren als hij niet alleen zijn cultureel bepaalde eigen
aardigheden loslaat, maar als hij ook in uiterlijk

opzicht niet meer opvalt in de meerderheidscultuur.
Zolang dit niet gerealiseerd is, kan hij “allochtoon”
worden genoemd. Al is het hem gelukt om in alle

andere opzichten zijn oorspronkelijke culturele
bagage weg te werken. De identiteit van iemand

heeft dus niet alleen een culturele maar ook een

etnische kant.

Integratie
Bij integratie echter gaat het erom dat de persoon zijn

identiteit niet verloochent, ontkent. In ieder geval

zich er niet voor schaamt. Hij gebruikt deze juist om

op een gezonde wijze deel te nemen aan en functio
neren in de samenle
ving. Zonder dat hij in
de meerderheidscul
tuur opgaat. Hij kiest
niet voor de gemakke
lijke weg om zijn cultu
rele eigenheid op te
geven voor een hoger
doel: volwaardig” lid
van de maatschappij te
worden, integendeel.
Hij put uit de eigen cul
tuur voor de vorming
van een positief zelf-
beeld (de manier waar
op hij tegen zichzelf

_________ _________—

aankijkt) en een unieke

en sterke persoonlijkheid. Dit zijn de voorwaarden
om als gelijkwaardige partij de andere mens tege

moet te treden. Hij is ervan overtuigd dat de samen

leving niets heeft aan gelijksoortige mensen met een

soortige opvattingen. Een fundamenteel uitgangs

punt van de hindoe levensvisie is: geen uniformiteit
maar diversiteit. Anders gesteld: eenheid in verschei

denheid. Hij beseft dat de ontwikkeling van de mens
heid slechts mogelijk is gemaakt door diegenen die -

omdat ze ergens van overtuigd waren - durfden ande

re wegen in te slaan dan de grote meerderheid. Dit

geldt dwars door alle culturen heen voor de terreinen
van wetenschap, geloof, kunst en dergelijke.

Degene die weigert zijn eigenheid, zijn culturele

bagage, te ontkennen en te minachten, heeft niet te

Behoud van de identiteit is zelfs noodzakelijk, maar niet voldoende.



vrezen van vragen over zijn eigen-aardigheden. Die
zijn voor hem een waardevol gegeven, zijn vertrek
punt. Integratie is voor hem een opgave waarbij hij
zichzelf tot taak stelt om zijn eigen waarden en nor
men te relativeren, ze niet als de beste te zien. Hij
vergelijkt ze met die van de omgeving. Beide waar
den- en normenpatronen probeert hij zodanig te
hanteren dat hij zowel in de eigen cultuur als in de
omringende zijn mannetje kan staan. Laat ik dit wat
concreter maken door een voorbeeld.
Ik zag eens op de televisie een Chinese computer
deskundige. Hij vertelde dat als hij onder Chinezen
was, hij nooit sprak over zijn expertise en de functie
die hij uitoefende. Als reden gaf hij de eerder
genoemde bescheidenheid op, die Chinezen vol
gens hem waardevol vinden. Maar als leidinggeven
de in een Nederlands bedrijf stelde hij zich extro
vert op en deed hij niet de minste moeite om zijn
deskundigheid te verbergen, integendeel. Weer
onder Chinezen paste hij zich aan. Hij bewoog zich
in beide culturen met gemak en hanteerde gepaste
waarden en normen afhankelijk van de context, de
situatie, de culturele omgeving.

PersoonIjkheidsvrmin
Bij assimilatie kiest iemand voor de weg van de
minste weerstand om op te gaan in de meerder
heidscultuur. Deze heeft hij feitelijk tot norm ver
heven en vormt voor hem het uitgangspunt bij
gedrag, gedachte, handel en wandel. Ik hoef mij
wellicht niet nader te verklaren als ik stel dat het
gevolg hiervan een labiele persoonlijkheid is.
Uiterlijke kenmerken staan immers een volledige
assimilatie in de weg. Zo iemand kan altijd worden
aangesproken op precies datgene wat hij probeert
te verbergen. Een simpele opmerking van een
autochtone landgenoot dat hij toch anders is en niet
behoort tot de autochtonen (al is hij hier geboren)
kan zo iemand uit zijn evenwicht halen. De vrees
voor deze situatie kan zich bij assimilatie perma
nent voordoen.

Bij integratie accepteert de hindoe dat hij een
andere achtergrond heeft. Besef van de belangrijke
rol die de Indiase cultuur in de geschiedenis van de
mensheid heeft gespeeld (en nog speelt) zal hem
trots maken op deze achtergrond. Hij ziet dan
zowel de meerderheidscultuur als de eigen cultuur
als bron van waarden en normen, en probeert een
dubbel waarden- en normensysteem te hanteren
om op volwaardige wijze te kunnen functioneren in
beide culturele contexten.

tegen het hindoeïsme aankijken als bron van waar
den en normen. Immers, als alle hindoes het erover
eens zijn wat onder de hindoedharm moet worden
verstaan en het ook eens zijn over de waarden en
normen die hierin zijn vervat, dan zou het eigenlijk
erg eenvoudig zijn om op basis hiervan een mens- en
wereidbeeld te ontwerpen. Een levensvisie die dan
kan worden gespiegeld aan het mens- en wereld-
beeld van de meerderheidscultuur, om hiervan de

Een systeem van waarden en normen fungeert als
basis voor zijn etnische en culturele identiteit. Het
andere stel van waarden en normen heeft een func
tionele betekenis. Het stelt de hindoe in staat om
binnen de meerderheidscultuur te functioneren op
de terreinen van arbeid, onderwijs, maatschappelij
ke betrokkenheid, etc. Het behoeft wellicht geen
nadere uitleg als ik stel dat de persoonlijkheid die
hierbij hoort een stabiele is.

Wat betekent dit nu voor integratie van de hindoe
met behoud van zijn culturele identiteit. Hiervoor is
het nodig om na te gaan wat de waarden en normen
van het hindoeïsme zijn. Althans, hoe deze kunnen
worden gekarakteriseerd.

LX
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Geen uniforme visie
De culturele identiteit ontleent de hindoe aan zijn
culturele erfgoed, het hindoeïsme, de hindoedharm.
De vraag is echter of alle hindoes op gelijke wijze



sterke en zwakke kanten vast te stellen. Welnu, er is

niet een vast Nederlands mens- en wereldbeeld

omdat de verschillen binnen de Nederlandse culture

le werkelijkheid heel groot zijn. Dit geldt in veel ster

kere mate voor het hindoeïsme.

De meest uiteenlopende wetenschappen hebben zich

gestort op het complexe sociaal-culturele systeem dat

we (de traditie van het) hindoeïsme noemen. Er is

voorbeeld de godsdienstwetenschappers, kunnen de

opvattingen over en beschrijvingen van het hindoeïs
me (sterk) uiteenlopen.
Ze zijn het in grote lijnen wel met elkaar eens.

Evenals de meeste swami’s elk een persoonlijke visie

op het hindoeïsme hebben, maar elkaars levensvisies

toch waardevolle benaderingen van de werkelijkheid

vinden.

Voor een deel hebben de verschillende interpretaties

te maken met een eeuwenoud probleem. Het pro

bleem van de hermeneutiek. Niet twee mensen kijken

op dezelfde wijze tegen een tekst aan, zeker niet

omdat veel van die teksten zeer cryptisch zijn gefor

muleerd (bijv. de Brahmasutra’s). Bovendien gaat het

om teksten van goddeljke oorsprong, zoals de tradi

tie wil, maar die toch door mensen zijn vastgelegd en

becommentarieerd. De gehele teksttraditie van India

wordt getypeerd door commentaar op commentaar,
uitleg op uitleg van zowel het geschreven al het
gesproken woord, sinds de tijd van de Vedas.
Er is dus niet één zienswijze of visie op de dharm. Wat
ik tot nu toe (en in het hierna volgende) ‘het hin

doeïsme genoemd heb, moet daarom eigenlijk genu

anceerd worden opgevat.

Actieve en creatieve opstelling
Wat lijkt vast te staan is het gegeven dat alle swami’s,
hindoefilosofen en geleerden het op één punt eens

zijn. Het hindoeïsme moet men opvatten als een

Hil integratie
aiepteert
de hindoe dat
hij een andere
achtergrond
heeft

opvatting geen interne tegenspraken voorkomen,
althans zo min mogelijk. De plicht tot de ontwikke

ling van een persoonlijke levensfilosofie is misschien
wel een van de weinige eisen die de traditie aan de

echter nog steeds geen overeenstemming bereikt over

wat de karakteristieke, kenmerkende waarden en

normen zijn van deze traditie. Elk van de weten

schappers wordt immers beperkt door de zienswijze

van zijn vak. Zo kijkt de antropoloog anders tegen het

hindoeïsme aan dan de godsdienstwetenschapper. En

de socioloog anders dan de filosoof.

Zelfs binnen een bepaalde groep van geleerden, bij-

De plicht tot ontwikkeling van een persoonlijke levensvisie is misschien wel één van de weinige eisen

die de traditie aan de hindoe stelt.

groot reservoir van ideeën, opvattingen, gebruiken,
rituelen en dergelijke. Hieruit kan iedere hindoe naar

behoefte en in alle vrijheid putten.

Om het anders te zeggen; iedere hindoe haalt uit het

reservoir die elementen die bij zijn karakter, per

soonlijkheid, opleiding, inzicht, e.d. passen en waar

mee hij een eigen, maar zo sluitend mogelijk (cohe
rent) hindoe- mens- en wereldbeeld kan scheppen.

Sluitend wil in dit verband zeggen dat in deze levens-
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gen van alle tijd, zullen teleurgesteld zijn. Hen rest
het volgen van de creatieve voorhoede. Of overstap
pen naar een andere traditie die meer concrete hou
vast biedt.

Dynamische traditie
Het mens- en wereidbeeld van de individuele hin
doe is aan verandering onderhevig. Voor een deel
omdat ieder mens een persoonlijke groei door-
maakt, waardoor zijn inzichten en levenservaring
toenemen. Voor een ander deel door de ontwikke
ling van de grote ongrijpbare traditie van het hin
doeïsme zelf, die niet alleen in de tijd, maar ook van
plaats tot plaats, van dorp tot dorp, van persoon tot
persoon veranderen. De hindoe is dus nooit af. Hij
is eigenlijk in wording. Manur bhava “word mens”
zegt een van de heilige geschriften. Put hij uit het
reservoir van de eigen traditie, dan zal zijn levensvi
sie voornamelijk hindoeïstisch van aard zijn. Maar
hindoefilosofen en swami’s heb
ben nooit alleen naar het eigen
erfgoed gekeken. Ze hebben
zich ook laten inspireren door
andere opvattingen uit Oost en
West. Een voorbeeld zijn de
zeer geleerde swami’s van de
Ramakrishna Mission. Ze
getuigen in hun publicaties van
een even goede vertrouwdheid
met het christendom als met het
hindoeïsme.
Vergelijking van levensidealen
kan leiden tot overname van
uitheemse elementen. Hiermee
kan het persoonLijke mens- en
wereldbeeld worden uitge
bouwd. Maar vergelijking kan
ook leiden tot herinterpretatie
van het eigen erfgoed. Dit is
een van de kenmerken van het
hindoeîsme. Op een creatieve
wijze herinterpreteren van de traditie naar plaats en
behoefte en in de tijd is iets wat de creatieve hind
oevoorhoede sinds de tijd van de Rig Veda heeft
gedaan. En dit proces van overname, aan- en inpas
sing in de bestaande structuren (de traditie) zal
voortduren. Slaagt de hindoe niet in dit laatste en is
hij aangewezen op overname van exotische elemen
ten dan mag dit, gezien het voorgaande, uiteraard
geen belemmering zijn. Door overname van exoti
sche cultuurelementen wordt men niet minder hin

doe. Ook hier geldt overigens dat de hindoe bij
zowel herinterpretatie als overname streeft naar een
zo sluitend mogelijke filosofie. Mijn persoonlijke
ervaring met de literatuur over het onderzoek van
het hindoe-erfgoed heeft mij ervan overtuigd dat
overname van elementen van buiten tot een mini
mum beperkt hoeft te blijven. Want de wijdte en
diepgang die de hindoeïsme inmiddels heeft bereikt,
biedt ruimte aan de meest uiteenlopende opvattin
gen. In ieder gevaL biedt het een ruim kader waar
binnen een verdere en persoonlijke ontwikkeling
mogelijk is. Daarom is het aan te bevelen om binnen
deze kaders te werken aan verdere ontwikkeling van
de dharm als geheel en van binnenuit eventuele mis
standen aan de kaak te stellen.

Interculturele samenleving

hindoeïsme kunnen de bestaande denkbeelden wor
den gerelativeerd en eventueel worden verbeterd
door inzichten uit de Hindoe-Dharm. Denk bijvoor

Ieder hindoe dient zich in te spannen om deel te
nemen aan de samenleving. Op welke wijze ook. Hij

moet er voor waken om niet aan de rand van de
maatschappij terecht te komen. Ten tweede moet hij
naar vermogen bijdragen aan de vooruitgang van de
samenleving. In dit geval de Nederlandse. Een van
zijn plichten in deze is de meerderheidscultuur een
spiegel voor te houden. Door de meerderheidscul
tuur te confronteren met waarden en normen uit het
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Per toeval attendeerde iemand vrouwen (en mannen) die ze uiteraard niet tot de

haar op de sollicitatieprocedure kent. Hindostaanse gemeenschap

bij het ministerie van ‘Als gekleurde verte- behoort. Wel vindt iedereen het
Buitenlandse Zaken. Het leek genwoordïger van jammer dat ze zo ver weg is,
haar de moeite van het proberen Nederland is het maar dat is wederzijds, en boven
waard.Hetwaseenbaanopaca- steeds weer leuk om dien heeft ze zeer regelmatig
demisch niveau, waarbij je elke de verbaasde gezich- telefonisch en schriftelijk contact
drie, vier jaar van functie wissel- ten te zien van som- met ze. Opmerkelijk vindt ze het

de, wat ze als een positief punt mige mensen wan- dat er soms meer aandacht is
beschouwde. Het vele reizen en neer je vertelt dat je voor zaken als het huis waarin ze
verhuizen trok haar aan de ene als handelssecretaris woont, de feesten waarvoor ze
kant aan, aan de andere kant op de Nederlandse wordt uitgenodigd en het salaris

vond ze het een vreselijke ambassade werkt dat ze verdient, dan de inhoude

gedachte om zo lang bij haar Dat was met name grappig toen ljke kant van haar werk. Dat kan
familie weg te zijn. ‘De diversiteit ik de ambassadeur onlangs ze zich aan de andere kant ook
van de functies bij BZ trokken moest vertegenwoordigen op wel weer voorstellen omdat han
mij ook aan, omdat ik hierdoor een ontvangst van de ambassa- delswerk, pers en culturele zaken
het idee had dat ik me nog niet deur van Chili, ter gelegenheid de meeste mensen waarschijnlijk
hoefde te specialiseren in een van de nationale dag van India. wat abstract in de oren zullen
bepaalde sector. In mijn ioop- Dat schepte hier en daar wat klinken.
baanplanning bleef er zo vol- verwarring hij de aanwezigen. In In het buitenland let ze erg op
doende flexibiliteit’. Chili is de Nederlandse kolonia- Hindostaanse gemeenschappen.
Tijdens de opleiding moest er le geschiedenis niet algemeen Ze zoekt ook altijd zo snel moge-
hard gewerkt worden, maar wel bekend, zodat ik inderdaad erg lijk de Indiase restaurants op en
op een prettige manier. Usha vaak de geschiedenis India- eventueel de Indiase winkels.
vond vooral het contact met klas- Suriname-Nederland moet uit- Ondanks het feit dat de immigra
genoten belangrijk. De sfeer was leggen. Negatieve ervaringen tie van India naar Suriname al
over het algemeen erg plezierig, heb ik gelukkig nog niet gehad. weer enige tijd geleden heeft
Wel vond ze het jammer dat er In Chili heb ik wel het nadeel dat plaatsgevonden, voelt ze nog wel
zo weinig aandacht werd besteed de emancipatie van vrouwen enige verbondenheid vanwege
aan het feit dat Nederland ook zich eigenlijk nog in het begin- huidkleur, mentaliteit en in
de Nederlandse Antillen en stadium bevindt vergeleken met zekere zin toch ook een gemeen-
Aruba vertegenwoordigt. Nederland en dat de Chileense schappeljk cultureel erfgoed.
Toen ze begon bij BZ had Usha samenleving bovendien een erg Usha vindt het een goede ont
ook het idee dat 95% van de blanke samenleving is. Zelfs wikkeling dat ook het vanouds
mensen die er werkten kakkers immigranten uit het buurland conservatieve aanname beleid
zouden zijn. Het aantal kakkers Peru worden gediscrimineerd van BZ de laatste jaren veran
in het ‘diplomatenklasje’ en ook omdat zij een iets donkerder derd is. Ze zou het toejuichen als
daarna viel haar echter erg mee. huidkleur hebben. Als relatief er meer gekwalificeerde allocht
Tussen de oudere diplomaten jonge, niet-blanke vrouw moet je one Nederlanders bij BZ werden
vind je ze nog wel, maar meer dus bij voorbaat meer moeite aangenomen, niet alleen van
dan tussen de jongere recent doen om serieus te worden Indonesische of Hindostaanse
aangenomen diplomaten. Het is genomen dan bijvoorbeeld een afkomst, maar bijvoorbeeld ook
duidelijk merkbaar dat BZ het blanke vijfenveertigjarige man. van Turkse of Marokkaanse ori
beleid de afgelopen tien jaar Dat is af en toe wel vervelend’. gine. ‘Dat zou naar mijn mening

heeft veranderd. Zelf voelt ze Haar familie, en niet in de laat- een meer correcte weerspiege

zich geen kakker, ook geen ste plaats haar man, is erg trots ling geven van de Nederlandse

allochtone kakker. Wel merkt ze op wat Usha doet en wat ze tot multiculturele samenleving en
op dat haar loopbaan aanzienlijk nu toe heeft bereikt. Ze is oven- een extra dimensie toevoegen
verschilt van de carrière van de gens getrouwd met een aan de Nederlandse vertegen
meeste andere Hindostaanse Nederlander, zodat zijn familie woordiging in het buitenland.
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JI tiENEllATÏEYEll
Van Lalla Rookh tot KLM

“In mijn tijd was het anders. De kinderen waren gehoorzamer en gedisciplineer

der en hadden respect voor ouderen; er was een hechte familieband. De huidige

generatie is alleen uit op het vergaren van goederen en is super egoïstisch. De

man-vrouw verhouding is op losse schroeven komen te staan

dr G Mungra

een groot aantal leden van de
oudere Hindostaanse generatie,
wanneer zij liet hebben over de
leefwijze van de huidige genera
tie Hindostanen. De vraag is ech
ter of dergelijke uitspraken niet
een universeel karakter hebben
en door de eeuwen heen, met
enige variatie, van generatie op
generatie worden gedaan. Wie de
literatuur over generatieverschui
vingen bestudeert, zal gauw tot

de conclusie komen dat genera
tieverschuivingen nauw samen
hangen met de snelle veranderin
gen in de samenleving. Hierdoor
ontplooit het individu c.q. de
gemeenschap zich op een andere
manier dan de generatie ervoor.
De verschillende samenlevings
vormen, de emancipatie van de
vrouw en de daarmee gepaard
gaande seksuele revolutie, alsme

de hedendaagse technologische
ontwikkelingen en snelle commu
nicatiemiddelen (internet e.d.)
hebben grote veranderingen in de
gemeenschap tot gevolg. Wie had
vijftig jaar geleden gedacht dat
het gezicht van de wereld in zo
een snel tempo zou veranderen?

Toen en nu
Om de generatieverschuivingen
van de afgelopen decennia bij
Hindostanen in een juist histo
risch perspectief te plaatsen, is
het nodig eerst terug te gaan naar
de tijd en situatie waarmee de
eerste generatie in Suriname ver
keerde. De leden van de eerste
generatie die 125 jaar geleden
met de Lalla Rookh naar
Suriname kwamen, zouden naar
alle waarschijnlijkheid met enige
verbazing kijken naar hun nako
melingen hier in Nederland. Zij
zouden zich afvragen waar de cul

D
eze uitspraken geven
min of meer de
gevoelens weer van
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turele bagage (taal, godsdienst,
kleding, toneel ) is gebleven die
zij meenamen naar Suriname en
die zij daar een eigen vorm gaven.
Zij zouden merken dat veel van
de normen en waarden plaats
hebben moeten maken voor
andere.

De huidige generatie zou zich
kunnen verdedigen door te zeg
gen dat zij, net als de Lalla
Rookh-generatie, nu met de
KLM de overstap van de ene naar
de andere samenleving heeft
gemaakt met de nodige uitdagin
gen van dien. Zij kwam terecht in
een samenleving die er totaal
anders uitzag en andere eisen aan
de nieuwkomers stelde. Een
groot deel van de KLM-generatie
heeft, net als de Lalla Rookh
generatie, er alles aan gedaan om
de meegebrachte culturele baga
ge te behouden in de
Nederlandse situatie. Er zijn dus
zeker overeenkomsten te vinden
tussen de situatie van de eerste
generatie en van de generatie die
de overstap naar Nederland
maakte. Deze laatste moest zo
snel mogelijk trachten zich zowel
in sociaal-economisch als in
maatschappelijk opzicht een
plaats te verwerven in de
Nederlandse samenleving. Dat zij
hij dit proces een aantal culturele
zaken moest inleveren en in de
plaats daarvan een aantal
Westerse culturele elementen
moest incc)rporeren, was niet
meer dan vanzelfsprekend, een
vergelijking van deze beide gene

te maken.

Oud en lastig; jong en
egoïstiscb
De generatie die in de zeventi
ger jaren naar Nederland
kwam, bracht ook een stuk van
de toen geldende Surinaams
Hindostaanse normen en waar
den met zich mee en tracht die zo
goed mogelijk te koesteren.
De hier geboren (klein)
kinderen die Suriname
slechts van vakantie-
(plaatjes) kennen en via
de videofilms of muziek
met de Hindostaanse
cultuur in contact kwa
men, konden besluiten
om deze cultuur te
ornarrner of een andere
culturele weg te kiezen.
Soms leidde dit laatste tot allerlei
spanningen in en buiten het
gezin: een situatie waarin de
oudere generatie zich geen raad
wist. Wat zijn nu de generatiever
schuivingen die in Nederland
aanleiding kunnen zijn tot allerlei
spanningen, conflicten en escala
ties binnen Hindostaanse gezin
nen? Hebben de verschuivingen
te maken met de perceptie van de
jongere generatie die de oudere
generatie ziet als lastig, als een
blok aan het been en als een
belemmering voor haar ontplooi
ing? De oudere generatie daar
entegen ziet de jongere als één

die slechts streeft naar het mate
riële en zeer egoïstisch is. Alle
aandacht gaat uit naar vrouw en
kinderen, terwijl zij, de oudere
generatie, zoveel voor de jonge
ren heeft gedaan. Waarom wor
den de ouders uitgesloten? Dat
hebben ze toch niet verdiend?

Drie typen gezinnen
Alvorens diverse conflictpunten
te bespreken, is het goed een
onderscheid te maken tussen drie
typen gezinnen.
a. Het traditionele gezin dat

zoveel mogelijk tracht de uit
Suriname meegebrachte nor
men en waarden te handhaven
en zich vooral op de eigen
groep oriënteert. Leden van dit
type gezin hebben de minste
kans op de arbeidsmarkt van
wege geringe c)pleiding.

b.Het intermediaire gezin dat een
aantal Hindostaanse normen
en waarden heeft losgelaten en
bezig is de overstap te maken
van Hindostaans naar
Nederlands.

c. Het moderne gezin dat groten
deels de Hindostaanse normen
en waarden overboord heeft
gegooid en tracht zich zoveel
mogelijk aan te passen aan of te
integreren in de Nederlandse
samenleving.

Affiankeljk van het type gezin
kan een aantal zaken in meer of
mindere mate tot spanning en
conflict leiden. Welke zaken zijn
dat zoal?

raties leert dat generatieverschui
vingen tijd- en situatiegehonden
zijn en dat het daarom weinig zin
heeft om elkaar allerlei verwijten
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Klachten van ouderen
- Verhouding man-vrouw: Was
het zo dat de eerste generatie
Hindostaanse vrouwen in
Nederland genoegen nam met
een onderdanige en verzorgende
rol ten opzichte van de man, de
jongere Hindostaanse vrouw
accepteert dit niet en eist een
geljkwaardige plaats naast haar
vriend of man. De oudere genera
tie vertaalt deze emancipatie van
het meisje/jonge vrouw als niet
passend binnen het Hindostaanse
culturele systeem. De vrouw!
schoondochter krijgt hierdoor, als
er bijvoorbeeld hij dc opvoeding
van de kinderen iets misgaat,
altijd de schuld.: ze besteedt
teveel tijd aan zichzelf en te wei
nig tijd aan de kinderen. Ook
haar kleding (te sexy) leidt tot
veel kritiek.

- Onderhouden van familie-con
tacten: De oudere generatie
klaagt over de afname van de
contacten die die de jongeren
onderhouden met ooms, tantes,
neven, nichten enz. De contacten
beperken zich veelal tot VfOUW en

kinderen of tot de schoonfamilie.
Men neemt een geheim telefoon
nummer om de rest van de fami
lie op een afstand te houden.
Ouderen krijgen daardoor het
gevoel niet meer welkom te zijn.
De hele gedachte van joint fami
ly of een vorm daarvan, is aan het
verdwijnen. Men ontmoet elkaar
nog op hegrafenissen, huwelijken
en verjaardagen.

- Opvoeding: Van de kant van de
oudere generatie is er veel kritiek
op de opvoeding van de (klein)
kinderen. Zij vinden dat deze
worden verwend en dat er te wei
nig overdracht plaats heeft van
typisch Hindostaanse culturele
elementen. Er wordt hoofdzake

lijk Nederlands gesproken, waar
door ouderen zich buitengesloten
voelen. Zowel de jongere genera
tie als haar (klein)kinderen wordt
verweten weinig eerbied en
respect voor de oudere generatie
te hebben. De (klein)kinderen
zijn brutaal en luisteren niet naar
de ouderen. Voor ouderen is het
bijvoorbeeld onacceptabel dat
een volwassene door een kind bij
de voornaam wordt genoemd.
Het gezag van oudere generatie
brokkelt daardoor af. Daar heeft
deze veel moeite mee.

- Financiële situatie: Door de
betere positie van de jongeren op
de arbeidsmarkt, waardoor zij
over meer geld kunnen beschik
ken en makkelijker leningen kun
nen aangaan dan de oudere gene
ratie, wordt een zekere affianke
lijkheidsrelatie gecreëerd. De
oudere generatie heeft soms
financiële steun nodig. Hierdoor
daalt zij in status en machtsposi
tie. De jongere generatie denkt
zich daardoor veel meer te kun
nen permitteren. Het alcoholge
bruik onder jongeren neemt
daardoor ook toe.

- Huwelijk: Moeilijk verteerhaar
voor dc oudere generatie zijn
zaken als samenwonen en seks
vc)c)r het huwelijk. Deze passen
niet in de Hindostaanse setting.
Soms heeft men ook moeite met
het feit dat jongeren hun eigen
partner kiezen. Interraciale
huwelijken worden niet gestimu
leerd. Wanneer er getrouwd
wordt met een Nederlander heeft
men daar minder moeite mee.

- Economische instelling: Het uit
gavenpatroon van de jongere
generatie wordt ook sterk door
de oudere bekritiseerd. Het

pen. Men gaat veel vaker op
vakantie en ‘verbrast” geld aan
onnodige zaken. Denk maar aan
sinterklaas, kerstfeest, nieuwjaar,
moeder- en vaderdag e.d. Verder

is er teveel aandacht voor vrij
etijdsbesteding. In dit verband
wordt ook het eetgedrag sterk
afgekeurd: te veel fast-food / te
weinig zelf klaargemaakt eten.

- Religie: De religieuze attitude
van de jongere generatie is aan
het afnemen. Zij viert wel Divali
en Phagwa, maar kent daar de
diepere betekenis niet van, of is
daar helemaal niet in geïnteres
seerd. Men gaat haast niet meer
naar de mandir en stimuleert ook
de (klein)kinderen niet daartoe.

- Het culturele goed: De oudere
generatie is van mening dat het
culturele erfgoed verloren dreigt
te gaan, omdat de oriëntatie van
de jongeren op het Hindostaanse
steeds minder wordt. De jongere
generatie vernederlandst en ver
vreemdt steeds meer van het
Hindostaanse. De belangstelling
richt zich op Amerikaanse,
Engelse of op moderne Hindo

staans/Caraibische muziek (hob
bling, reggae, hangra). Ook is er
een verschuiving van het televisie-
gedrag waar te nemen. Het kijken
naar Hindostaanse videofilms
interesseert de jongere generatie
steeds minder.

- Betrokkenheid: De oudere
generatie voelt zich opzij gezet.
Ze mag op verjaardagen of religi
euze feestdagen komen opdraven
om op (klein)kinderen te passen
of lekker Hindostaans te koken,
maar daarmee houdt het op. Om
kinderen niet tot last te zijn
besluiten ouderen dan maar naar
een bejaardenhuis of een woon-

spaargedrag is sterk teruggelo groep voor ouderen te gaan.



Perceptie van de jongere
generatie
Wat vindt de jongere generatie nu
van de oudere? De ouderen heb
ben wel veel klachten, maar hoe
staat het met hun eigen gedrag?
Jongeren zijn van mening dat zij
niet goed worden begrepen.
Zij hechten aan privacy. Voorts
willen zij een leven in de
Nederlandse maatschappij op
bouwen en willen daar de ruimte
voor. In deze maatschappij wordt
de ontwikkeling van het ego gesti
muleerd. Ouderen dienen te
begrijpen dat de jongere genera
tie haar eigen leven wil invullen.
Sociale controle en bemoeizucht
van de kant van ouderen horen
daar niet hij. Het gaat nu om een
andere tijd en een andere samen
leving. Logisch dat kinderen
anders worden opgevoed. Zij
moeten zich in deze maatschappij
ontwikkelen, daarom heeft hv.
Hindiles niet de hoogste priori
teit.

send om te eindigen met een
citaat uit het boek “De laatste
stemmen van immigranten”:
“Er moet aan onze overgroowa
ders en -moeders, grootvaders en
grootmoeders eer worden
gebracht dat zij het waren die de
sprong in het duister hebben
gemaakt. Zij hebben de weg
geëffend voor hun nakomelingen
om een plaats te veroveren in de
Surinaamse en Nederlandse

Relativering
De verwijten, of beter gezegd de
verschuivingen, zijn dus aan beide
kanten. Per gezin zal dit verschil
lend zijn. Als we denken aan. de
drie typen gezinnen, dan kan wor
den geconstateerd dat de genera
tieverschuivingen groter zullen
zijn in het traditionele gezin. Hier
hecht de oudere generatie het
sterkst aan de meegenomen nor
men en waarden. In het interme
diaire gezin zullen de verschuivin
gen minder zijn, terwijl in het
moderne gezin weinig verschui
vingen te zien zijn. Gezien de tijd
en situatiegehondenheid van
generatieverschuivingen is het te
verwachten dat kritiek van de vol
gende generatie op de huidige
met enige variatie niet veel zal
verschillen. Het blijft geboden om
generatieverschuivingen te relati
veren. In dit verband is het pas-

I)r. G. Mungra is psycholoog en
verbonden als gastdocent aan de
Rijksuniversiteit Leiden.



4 — 1

/1
1/

Oud worden In 1998/ordt de honderdvijventwintigste ver-

in Nederland jaardag van de immigratie vn de Hindostanen

gevierd. De eerste immigranten die daarna naar

ederlynd emigreerden zijn inmiddels a]lemaal

overleden. Van de tweede generatie zijn er nog

wel ouderen die kunnen vertellen over hun

eugd, de ideeën die hun ouders hadden over

7 ,hun lind van herkomst en hun ervaringen met

/ hun eigen immigratie naar Nederland, voor de

/ me1stel\ inmiddels ook alweer zo’n twintig jaar

1 geIJden.Iir het Johan Chandoe Huis, een woon

\ eenshaP voor oudere Hindostanen in Den

Haag waren enkele tweede generatie immigran

Drs A. van derjji ten bereid om over hun ervaringen te praten.

fr

r

1 1



li hAAN WE TEHIIG?
‘De eerste generatie immigranten is er niet meer en
van de tweede generatie zijn er ook niet veel mensen
meer in leven, want deze mensen zijn nu boven de
tachtig”, zegt Din Sardjoe, medebewoner van het
Johan Chandoe Huis, die zich al jarenlang inzet voor
het behoud van de Hindostaanse cultuur in
Nederland. ‘De meeste eerste generatie immigranten
had zeker wel de gedachte om ooit weer naar Bharat
(de naam waar het India van voor de onafhankelijk
heid in de volksmond werd aangeduid) terug te keren.
Maar voor velen was de prijs van de terugreis veel te
hoog. In totaal keerden er zo’n 12.000 immigranten
terug. Het overgrote deel zon 22.000, bleef. Hebben
hun kinderen nog het idee gehad om ooit terug te
keren?
De ouders van onze gesprekspartners koesterden
geen plannen om terug te
keren, ook niet als de
financiële situatie zou ver
beteren. “Mijn vader was
voorman en hij had negen
kinderen. Hij wilde niet
meer terug”, zegt
mevrouw Abdoelbasier.
Ook leek het contact met
het moederland al snel te
verwateren. “Het meren
deel van de immigranten
was ongeletterd. Citeren
konden ze wel. Ik hen in
1952 nog mensen in
Nickerie ontmoet die zo
hele hoofdstukken uit de
Ramayan konden voordragen. Ook zijn er veel admi
nistratieve fouten zijn gemaakt. Zo was het voor de
geïnteresseerden van de latere generaties zeer moei
lijk om contact te leggen met hun familie. De enige
waarvan ik weet dat hij zijn familie teruggevonden
heeft is Moti Marhé’, zegt Sardjoe.
Ook bij de tweede generatie leek Bharat voornamelijk
voort te bestaan in de verhalen van de ouders. Geen
van de aanwezigen heeft ooit zelf het idee gehad om
de oceaan over te steken, ook niet toen India onaf
hankelijk werd. “We hadden het veel te druk met het
werk om ons druk te maken om wie onze voorouders

en familie waren. Je familie was je naaste familie’, zegt
een van de aanwezigen. Volgens Sardjoe is het te ver
gelijken met de situatie nu in Nederland. “De
Hindostanen die hier geboren zijn verlangen niet naar
hun opa of oma of neven en nichten in Suriname. De
familie hier is belangrijk”.
De vader van de vijfentachtigjarige meneer
Hassenmohamed heeft wel geprobeerd contact te
houden met zijn familie, echter tevergeefs. “Een broer
van mijn vader kwam als eerste naar Suriname. Toen
mijn vader kwam kregen ze contact en toen mijn oom
terug ging beloofden ze elkaar te schrijven. Mijn vader
heeft brieven gestuurd en zelfs geld, maar alles kwam
met de Post terug. Waarschijnlijk was zijn familie ver
huisd”. De vader van meneer Hassenmohamed
kwam eerst op de plantage Alkmaar terecht. Toen de

contractperiode voorbij
was werd hem een stuk
land aangeboden in
Beneden-Saramacca.
Daar begon hij voor zich
zelf als landbouwer.
Hoe verscheurd een fami
lie kan raken door plotse
linge immigratie vertelt
mevr. Abdoelbasier. Haar
vader, die al getrouwd was
en enkele kinderen had,
nam toevallig de verkeer
de trein en werd door ron
selaars meegenomen naar
de depots. Pas jaren later
kwam zijn vrouw achter de

waarheid, maar ze wilde niet naar Suriname verhui
zen. Haar man kon echter niet meer terug. Hij her
trouwde in Suriname met de moeder van mevrouw
Aboelbasier.

De aanwezige Hindostaanse ouderen zijn niet in de
eerste plaats uit angst naar Nederland vertrokken.
Ze kwamen allemaal in liet begin van de jaren zeven
tig naar Nederland. Over liet algemeen wisten ze
ongeveer wel wat hen aan de overkant van de oceaan
te wachten stond. Een van de dames vertelt dat ze
een winkel had en dat enkele van haar kinderen al

De heer Hassenmohamed, bewoner van het Johan Chandoe Huis.
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voor studie naar Nederland waren verhuisd. Toen er
in de winkel werd ingebroken, net voor de onaffian
keljkheid, besloten zij en haar man zich bij de kin
deren te voegen. Gezinshereniging was belangrijker
dan de angst voor de onaffiankeljkheid. “We zijn

nooit door Lachmon aangemoedigd om hier naartoe
te gaan. Men heeft hem woorden in de mond gelegd
die hij nooit heeft uitgesproken”, zegt Din Sardjoe.
Meneer Hassenmohamed had geen werk meer in
Suriname. Daarom besloot hij tijdens een vakantie
om in Nederland zijn geluk te beproeven.
Mevrouw Abdoelbasier kwam naar Nederland om
haar zoon te bezoeken die voor medische behande
ling overgekomen was. “Ik hoorde dat je in
Nederland geen huizen had, maar huizen op huizen

en geen natuur’. Na een jaar, wanneer haar zoon
beter zou zijn,
zou ze terug
keren. Op
Schiphol aan
gekomen keek
ze verbaasd om
zich heen. Er
waren zowel
ruimte als eens-
gezin sw o n in -

gen. Eenmaal hier besloot ze te blijven. Mevrouw
Abdoelbasier is blij met het huis waar ze nu woont en
ze hoeft nooit meer terug naar Suriname. Haar vijf
kinderen zijn hier. In het begin had ze nog wel heim
wee, maar ze is er overheen gegroeid. ‘Het huis dat ik
bezat is verkocht. Ik ben twee keer op vakantie
geweest bij familie, maar ik hoef er niet meer te
wonen, misschien was het anders geweest als ik wel
een eigen huis daar zou bezitten”. Mevrouw
Rampersad kwam ook om medische redenen naar
Nederland. Ze overleefde enkele zware ziekten die
haar in Suriname waarschijnlijk fataal zouden zijn
geworden.”Suriname is een mooi land, maar voor de
medische voorziening ben ik beter hier af’. Ze zegt
zich zeer thuis te voelen in het Johan Chandoe Huis.
Ook zijn al haar kinderen en kleinkinderen hier.
Meneer Hassenmohamed heeft besloten naar
Suriname terug te keren om er de rest van zijn leven
door te brengen. Op vijfentachtigjarige leeftijd wor
den de winters in Nederland hem te zwaar. Zijn
zoon, die voorzitter is van het Johan Chandoe Huis,
zal met hem mee gaan. ‘Ik heb moeite gedaan om
met mijn AOW naar Suriname te kunnen, want ik
heb daar een perceel en dat moest ik eerst verkopen.
Maar een deel van dat land is bos, dus ik raakte het

niet kwijt. Nu hebben ze me toch de mogelijkheid
gegeven om terug te gaan”. Kinderen heeft
Hassenmohamed er niet meer, wel kleinkinderen,
daarom gaat zijn zoon mee om hem te verzorgen.
De voorouders van de heer Sardjoe wisten zich van
arme contractanten op te werken tot landbouwers.
Sardjoe kon mede dankzij de inspanningen van zijn
ouders studeren en hij kwam in het onderwijs
terecht. In 1974 kreeg hij een jaar verlof. Hij kwam
naar Nederland en keerde naar Suriname terug om
zijn bijdrage te leveren aan de nieuwe onaffiankelj
ke staat. Tien jaar later vertrok hij alsnog naar
Nederland. “De structuren veranderden snel. Er
kwamen incapabele mensen aan de macht, die nau
welijks op hun taak berekend waren. En als ze een
maal benoemd waren, werd er niet gewerkt.
Hindostanen werden gezien als tweederangs bur

gers”, zegt hij. “De eersterangs waren de creolen”. In
Nederland ging Sardjoe weer werken, als leraar op
een college en part time voor de Surinaamse oude
ren, dankzij de inspanningen van het Haagse PVDA
gemeenteraadslid Johan Chandoe, naar wie het huis
vernoemd is.
Chandoe was een van de initiatiefnemers om de aan
dacht op de Surinaamse ouderen te richten. Tot dan

toe was men er van uit gegaan dat de ouderen terug
zouden keren naar hun land als het daar beter zou
gaan. De realiteit was echter dat Suriname steeds
verder afgleed, waardoor er een specifiek ouderen
beleid moest worden geformuleerd. Sardjoe meent

ook dat het merendeel van
de ouderen wel Suriname
wil bezoeken als toerist,
maar dat het een illusie is
dat de mensen in groten
getale terug zullen gaan.
Meneer Hassenmohamed
sluit af met de hoop dat
Nederland en Suriname
ooit weer één zullen zijn.
“Want, zegt hij, dan zouden
de problemen rond immi
gratie in een keer verholpen
zijn’.

Met dank aan de maatschappelijk werkers:

Joyce Lo-A-Njoe en Chandrika Rangoe en de bewo
ners mw. Raghoebar, mw. Abdoelbasier, mw.
Rampersad, vader en zoon Hassenmohamed, de
heer Sardjoe en mw. Sitabi.
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Sarnami literatuur, de orale traditie

Surinaamse volkscultuur
Kunst, in de ruimste zin van het woord, speelt in het
leven van alle volken, stammen en etnische groepen
een belangrijke rol. In de moderne maatschappijen
houden gespecialiseerde groepen zich beroepsma

tig met kunst bezig.
Ook Suriname kent een kleine groep gespeciali
seerde beroepskunstenaars: schrijvers, schilders,
musici, zangers en dansers. Maar er zijn ook
Surinamers die zich in hun vrije tijd met kunst bezig

houden. Hierbij kan worden gedacht aan kleine
amateurgroepen en individuen in het binnenland,

op het platteland, dat wil zeggen in de boitis, in de
polders en in de volksbuurten van Paramaribo. Het
betreft hier de kunstuitingen van ‘gewone’ mensen,

die niet beroepsmatig actief zijn. Hun kunstuitingen
maken deel uit van de pluriforme Surinaamse
volkscultuur, die zich in bepaalde opzichten onder
scheidt van de stedelijke cultuur in Paramaribo.

8 IIil

• Een opvallend aspect van de volkscultuur is dat
deze in origine verbonden is met de massa: met
arbeiders en kleine boeren. Exponenten van de
Surinaamse middenklasse en de elite beschouwen
bepaalde facetten van de volkscultuur als minder-
waardig. Deze dragers van de “stadscultuur” zijn
geneigd om neer te kijken op de “boiticultuur”, de
“dehatisanskirti” of de ‘koeliecultuur’. Sommigen

gaan zo ver, dat ze de Surinaams volkscultuur als
“primitieve” cultuur aanduiden, die geassocieerd
wordt met West-Afrika, lagere kasten in India en de
desa’s op Jawa in Indonesië.
De volkscultuur moet echter gezien worden als een
respectabel deel van de totale Surinaamse cultuur.
(Cultuur wordt in dit kader opgevat als de totale
sociaal bepaalde levenswijze van de Surinamer en

dat deel van zijn geografische milieu dat door de

mensen is geschapen.) De volksculturele uitingen



sche elitevorming nam de betekenis van de uit India
meegebrachte en de in Suriname ontstane
Hindostaanse volkscultuur af.

Een enkele maal kwam het voor, dat een aantal
families, dat tot dezelfde kaste behoorde, zich in
dezelfde boiti (dorp) vestigde. Zo ontstond er in
Magentaboiti, langs het Pad van Wanica een con
centratie van ahirs (veehouders) en kurmi’s (land
bouwers). Mede hierdoor nam Magentaboiti, ook
wel Kofraula genoemd, een toonaangevende plaats
in op het gebied van birha’s en ahirva ke nach (dans
van veehouders). Helaas zijn er slechts enkele jon
geren van Kofraul-boiti die nu nog deze traditie
enigszins in ere houden.

De laatste jaren is er -ook in
Nederland- een ontwakende
belangstelling voor Surinaamse
volksculturele uitingen te constate
ren. Met dit artikel wordt een
poging gedaan om birha’s en ahir
va-ke-nach onder de aandacht van
een groter lezerspubliek te bren
gen.

Sarnami ntuele en profane
liederen
Liederen, die Hindostaanse Suri
namers zingen, kunnen in de vol
gende groepen onderscheiden
worden.

1. Indiase liederen
a. De rituele en profane volkslie

deren zonder een geschreven
tekst, bijvoorbeeld de sohars en pachra’s.

b. De traditionele liederen uit Indiase boeken:
- de oude religieuze liederen, geschreven door o.a.

Goshvami Tulsidas (schreef de Ramacharit
Manas in het Avadhi, in Suriname bekend als
“Hindi-Ramayan” en het lange gedicht Hanuman
Chalisa”.) Kabir Das (schreef in het Brajbhasa;
zijn liederen worden door Surinaamse kabirpant
his gezongen) en Sura Das.

- De relatief moderne sanatani-bhaktiliederen,
bhajans en de liederen van de ‘jonge” Arya
Samajbeweging.

- Surinaamse composities, die geïnspireerd werden
door o.a. de bovengenoemde liederen.
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Birha’s in Suriname
Al in het depot (dipu) in de havenstad Calcutta
hielden sommige contractanten zich bezig met hir
ha’s. C.J.M. de Klerk schrijft in een voetnoot over
birha’s het volgende:
“Birha is afgeleid van het Sanskritwoord viraha =

scheiding, afwezigheid, in het bijzonder van gelief
den. De birha een treurzang over de afwezigheid
van een geliefde (...) die Radha in de mond worden
gelegd over de afwezigheid van Krishna”.
Birha was een populair genre in Suriname, vooral
onder de “gewone” mensen in de boiti’s. Velen
beschouwen de birlia, zoals reeds gesteld, als primi
tief. Usharbudh Arya stelt, dat het vraag- en ant

nen sommige pandits, brabhans en anderen hierin
een reden zien om tot een positieve waardering van
de birha te komen.
De birha is een lied dat door mannen (en vrou
wen?) gezongen wordt. Er is ruime improvisatiemo
gelijkheid. Deze is kenmerkend voor de birha-tradi
tie. Daarom kan een birha over een actueel, lokaal
thema handelen. Over elk gewenst onderwerp kan

woordelement en de competitievorm in de birha

behoren tot een zeer oude Indiase traditie. Volgens
deze Indiase onderzoeker zijn het vraag- en ant
woordelement in vergelijkbare vormen hi de Rig
Veda Samhita te vinden. Ook in de Mahabharata
zijn er passages met discussies in vraag- en ant
woordvorm, bijvoorbeeld tussen Astavakra en
Bandi en Yudhisthira en een yaksa. Wellicht kun-





een hirha worden gemaakt. Zo kan het een protest-
lied zijn tegen gesignaleerde wantoestanden en cor
rupte personen.

Een birha bestaat uit drie delen.
1. Het begint meestal

met een doha (tweere
gelig vers) of een
sumiran (herinne
ring). Meestal is het
een doha van Kabir of
Tulsidas, maar het kan
evengoed een eigen
compositie zijn, waar
in de gunst van God
(aum kharbhagwan)
Mata Sarasvati, een
guru of de eigen voor-
ouder wordt afge
smeekt.
Vooral bij de birha in
wedstrijdvorm sme
ken de beide zangers
of groepen om zegen
en inspiratie.a

2. Het tweede deel van een birha heet lachari of
alchari. Dit is het hoofdbestanddeel van liet lied,
gewijd aan het bezongen onderwerp. Bij een
lange birha in een wedstrijd wordt de sumiran
alleen in het begin gezongen en een aantal lacha
ns wordt achter elkaar, zonder onderbreking
gezongen.

3. Jachani of bisarjan is het slot van een birha. In dit
laatste deel van de birha wordt de in de sumiran
aangeroepene zeer nadrukkelijk bedankt.
Daarom worden een of twee regels van de sumi
ran herhaald. Dit slotdeel kan uit een doha met
een moraliserende inhoud bestaan. Ook is het
mogelijk, dat de zanger zichzelf in de bisarjan,
dus aan het eind van zijn lied, introduceert. Zulks
gebeurt in de volgende bisarjan
“Hansu sahar guljar hai more bhaiya aba basti hai
aparampar o Paramaribo sahar ke habara me
more bhaiya aba prema ke lage bajar
hare Mariyamhog aisa kothi na dekha kontorau
ke age dukan aba Hansu aisa gauv na dekha jaha
charahan ke adhikara
are Ramharakh Hansu ke rahvaiya liam to aili
Divakar aj...”

Ahfrva ke nach
In Suriname zijn birh&s onlosmakelijk verbonden
met ahirva ke nach (veehouders- of boerendans).
Deze dans is een niet-religieuze, amusementsdans,
die veel lichamelijke behendigheid en uithoudings

vermogen vereist. De dansersgroep
kan bestaan uit twee of meer per
sonen, altijd (?) jongens of man
nen, gekleed in janghiya’s, gebor
duurde rode korte broeken met
dhoti (lendendoek) als onderkle
ding en kurta’s zonder mouwen. De
broek is meestal van kleine kope
ren belletjes voorzien. Om de beide
enkels dragen de dansers/zangers
ghungru’s. Om het middel wordt
een fraaie, smalle twee meter lange
doek gebonden, waarvan een deel
als schouderdoek wordt gebruikt,
ter verruiming van de expressiemo
gelijkheid van de dansers.

De dansers worden door nagara
muziek begeleid. De nagara

muziek bestaat uit drie delen, die samen de hath
worden genoemd.
- De chalta, het begin, dat correspondeert met de

sumiran van de birha.
- De théka, die overeenkomt met de alchari
- De chapka, te vergelijken met de bisarjan van de

birha.

De nagara was/is het typische instrument van ahirs
en kurmi’s. De nagaramuziek is kilometers ver te
horen. De beste nagaraspeler in Suriname was
ongetwijfeld S. Bukhan van Meerzorg, terwijl
Banwari Jiawan van Magentaweg de bekendste
ahirvadanser was. Tot de bekende Haagse ahirva
dansers behoorden de Arya Samaj pandits
Rambaran, Bindraban, Suchit Baba, Suchit jr. en de
gebroeders Rangoe. Andere jongeren, afkomstig
van de Magentaweg, leerden deze danskunst nog,
maar praktiseren deze nauwelijks.

Drs Bris Mahahier is docent aan de Haagse
Hogeschool.
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bestaat uit twee slaginstrumenten,
een grote, die op zijn kant wordt gelegd en een klei
ne met het aangezicht naar boven (omslagfoto). De
nagara wordt bespeeld met een danka, een grote
stok en een chob, een kleine stok. Ook de nagara
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De Indiase klassieke dans is tegenwoordig een niet weg te denken culturele uiting

van de Surinaams-Hindostaanse gemeenschap in Nederland. Toch is deze vorm

van dans met zijn diepe spirituele betekenis in Suriname nooit erg ontwikkeld

geweest. De immigranten uit het voormalig Brits-lndië waren afkomstig van het

platteland. Zij brachten geen vaardigheden op het gebied van de klassieke kun

sten uit het oude India met zich mee. De cultuur die zich in Suriname ontwikkel

de, was dan ook gebaseerd op Indiase dorpscultuur en folklore. Eenmaal in

Nederland, nu zo een 25 jaar geleden, begon de Hindostaanse gemeenschap zich

in toenemende mate te interesseren voor de oude klassieke kunsten. Van de oude

klassieke dansstijlen wordt de Bharat Natyam heden ten dage het meest beoe

fend, zowel in India als daarbuiten. Naast landen als Engeland en Amerika zijn nu

ook in Nederland de mogelijkheden voor onderwijs in de Indiase klassieke dans

ruim aanwezig en de belangstelling is groot. De laatste 20 jaar is ook in Suriname

een groeiende interesse te constateren. De vestiging van een Indiaas Cultureel

Centrum te Paramaribo, waaraan professionele leraren uit India verbonden zijn,

heeft hiertoe in belangrijke mate bijgedragen.

KLMSÏEKE DAN*
Devotie, hobby of mode?

Oorsprong
De oorsprong van de dans ligt in
de religie. De dansen werden in
eerste instantie voornamelijk in
de tempels uitgevoerd.
Aangezien de tempels veelal
financieel werden gesteund door
edelen of landeigenaren, waren
de danseressen afhankelijk van
hun gunsten. Om hun te behagen
werden de dansen ook ten huize
van leden van de lokale elite
opgevoerd. De danseressen in
dienst van de tempels worden
devadasi’s genoemd. Devadasi
betekent “dienares van de

goden’. Het was de taak van de
devadasi’s om de goden te beha
gen met hun zang, muziek en
dans. Zij woonden en werkten in
de tempel. Meestal waren zij
meisjes van goede huize, omdat
het de trots van rijkeren was om
een tempeldienares in de familie
te hebben.

De dans is gebaseerd op de
Natya Shastra, het klassieke en
meest omvattende werk op het
gebied van dans en drama.
Hierin wordt de klassieke dans in
al zijn aspecten beschreven.

Doordat de tekst ervan in ver
schillende delen van India op
eigen wijze werd geïnterpreteerd,
ontstonden er verschillende
dansstijlen: Bharat Natyam in
Zuid en Zuidoost India,
Kathakali (alleen door mannen
opgevoerd) in West India, Odissi
in Noordoost India, Manipur in
Noordoost en Oost India, Kathak
in Noord en Noordwest India,
Mohini Attam (alleen door vrou
wen opgevoerd) in West India,
Kuchipudi en Chau in Oost
India.
De Bharat Natyam is de vorm die
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het dichtst bij de vertolking van
de Natya Shastra komt en is
daarmee een van de oudste en

slaat het ritme met de voeten’.
Met de danspassen, handgeba
ren en gelaatsuitdrukkingen

basis van de Bharat Natyam
wordt een uitvoering geopend
met een gebed ter ere van een
godheid. Dat is vaak God Shiva,
die een zeer belangrijke plaats
inneemt. Volgens de hindoe
overlevering was hij de eerste
danser. Daarna volgt meestal de
Pushpanjali. Dit is een bloe
moffer aan God Ganesh en
bedoeld om alle obstakels uit de
weg te ruimen die de voorstelling
zouden kunnen belemmeren. De
Pushpanjali eindigt in de
Namaskaram. Dit is de groet aan
Moeder Aarde om vergiffenis te
vragen voor het stampen op haar;
daarnaast worden ook de guru, de
goden en het publiek gegroet. De
traditionele openingsdans is de
Alaripu, waarmee het openen en
het sluiten van de lotus wordt uit
gebeeld. Gelijk de lotus opent de
danseres zich voor de komende
voorstelling: eerst de ogen, dan de
armen en benen. De tweede dans
is de Jatisvaram, een verzameling
van danspatronen. (Jatis betekent
stukjes dans; varam betekent een
guirlande: tezamen een ketting
van danspatronen).

jonge leeftijd. Melodie, ritme en
expressie zijn kernbegrippen bij
de dans. In een andere toonaan
gevende verhandeling van de
danskunst, de Abhinaya Darpana
(letterlijk:”spiegel van de acteer
kunst”) staat: “De danser zingt
met de mond, vertelt de beteke
nis van het lied met de handen,
toont het gevoel door de ogen en

Verering van God
Vanwege de diep godsdienstige

In het Bharat Natyam repertoire
nemen de verhalende dansen een
voorname plaats in. Met de dans
kan worden uitgebeeld een
mythologisch verhaal (sabdham),
liefde van de danser voor God
(varnam) of een ander thema
(padam). Een zeer bekende sabd
ham is de Natanam Adhinar.
Deze dans heeldt een verhaal over
God Shiva uit: hij bracht de dans
op aarde en zegende hiermee de
mensheid. Eens werd een belofte
gegeven aan een heilige. Wanneer
een bepaalde ster zou schijnen
dan zou Shiva van de berg Kailash
naar de aarde afdalen en dansen
in de tempel van Thillai.
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meest gewaardeerde danstraditie
ter wereld. Generatie op genera
tie werd de dans mondeling van
guru (leraar) op leerling overge
dragen. De opleiding begon al op

wordt een verhaal verteld. De
thema’s van de dansen worden
veelal ontleend aan de hindoe
mythologie. De teksten van de
liederen zijn geschreven in het

volgens de hindoe overlevering was Shiva de eerste danser.

Sanskrit en het Tamil en worden
begeleid met Zuid-Indiase
(Karnatische) muziek. Specifieke
Zuid-Indiase muziekinstrumen
ten zijn de viool, de fluit, de
mrindangamtrommel en de
veena (snaarinstrument).





Goed gemotiveerd
De leeftijdsgroep van
Chandrika’s leerlingen varieert.
De jongste is 4 en de oudste is 56
jaar. Haar ervaring is dat de leer
lingen over liet algemeen goed
gemotiveerd zijn. Ze volbrengen
de opleiding doorgaans tot het
eind. Sommigen komen van heel
ver naar Zoetermeer voor de les.
Leerlingen die volgens een vast
schema van één keer per week les
volgen, kunnen na ongeveer vier
jaar de opleiding beëindigen met
hun arangetram (officieel afdan
sen). Motivatie is belangrijk, want
de leerlingen krijgen niet alleen
de danspassen te leren, maar ook
de theorie. Dat maakt juist dat ik

het dansen leuker vind”, zegt leer
ling Sangini (22). ‘Je begrijpt veel
beter waar je mee bezig bent. Ik
heb ook een tijdje les gehad,
waarbij de leraar helemaal geen
uitleg van de achtergronden gaf.
Daardoor leefde het dansen veel
minder voor mij.”
Doordat ook de theorie wordt bij
gebracht, draagt het beoefenen
van de dans bij tot de culturele
vorming. Leerlingen raken meer
geïnteresseerd in liet hindoeïsme
en de verschillende uitingen
ervan. Leerling Kiran (16): “Als je
de achtergrond weet, besef je dat
je met een hele oude traditie
bezig bent. Daardoor wordt ook
je motivatie om het zo goed
mogelijk te doen groter. En als je
precies weet welk verhaal van

welke God je uitbeeldt, dan her
ken je een heleboel dingen en
raak je vanzelf geïnteresseerd om
er meer van te weten”. De
Dashavataram is één van de ver
halende dansen (sabdham) die
beide leerlingen heel leuk vinden.
Deze dans gaat over de tien
incamaties van God Vishnu op

Krishna.

Devotie of hobby?
Voor de meeste leerlingen is het
dansen een hijkomstige activiteit.
Ze zitten meestal nog op school,
studeren of hebben een baan
Tegenwoordig kun je niet meer
zeggen dat de klassieke dans in
dienst staat van de goden. Dat is
ook in India niet meer het geval.
Volgens Chandrika is nu voor
hooguit 5 % van de dansers in
India de dans een uiting van reli
gieuze devotie. De meeste van
haar leerlingen vinden het dansen
gewoon leuk, maar ook leerzaam.
Ze beseffen de diepere en religi
euze achtergrond wel, maar zien
het voor zichzelf niet puur als een
spirituele bezigheid. Kiran:
“Dansen is voor mij niet zomaar
een hobby, zoals bijvoorbeeld
hockey. Ik heb er een heel ander
gevoel hij. Ik voel gewoon dat ik
met iets diepers bezig ben”.
Sangini kan dit volmondig
beamen: “Wanneer we de dans
van Shiva doen en je weet dat
God Shiva met zijn dans de hele
kosmos in beweging brengt, dan
doet dat je wel wat. Zon dans doe
je niet zomaar, je beleeft hem!”
Het danspak, waarin zij optreden,
met alle sieraden en make-up
erbij, maakt al dat de meisjes zich
van een hele andere sfeer bewust
zijn. Zij krijgen een totaal ander
uiterlijk aangemeten. Wanneer zij
zich na een optreden omkleden,
hebben zij elke keer weer het
gevoel met een klap in de dage-

lijkse werkelijkheid te worden
teruggeworpen.

der gegaan en geeft nu zelf les.
Sitra Bonoo (39) heeft in India
een vervolgopleiding van een jaar
gedaan. Een deel daarvan deed
zij hij de guru van Chandrika.
Naast intensivering van de dans-
kunst, hoorden ook zang, muziek
en taallessen (Tamil en Sanskrit)
hij de opleiding. “Het belangrijk
ste is wel dat je leert de dans te
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Verdere ontwikkeling
Natuurlijk gaat niet iedereen ver
der in de dans. Met oefenen en af
en toe een optreden doen, kun je
goed bijbljven. Een aantal van
Chandrika’s leerlingen is wel ver-

aarde, waaronder Ram en

Dansschool Chandrika



Bliarat Natyam dansstijl.
Daarnaast is zij verbonden aan
het Haagse Centrum voor kunst
en Cultuur, ‘Het Korenhuis”. Via
dit centrum komt zij op basis
scholen in heel Den Haag en leert
de kinderen over de Indiase klas
sieke dans en de achtergronden.
De danslessen die zij via het
Korenhuis verzorgt zijn aange

past, omdat de klassieke stijl
daar niet tot zijn recht komt.
Daarvoor is meer tijd en motiva
tie nodig. Kinderen die dat wil
len, kunnen zich natuurlijk bij
haar of een andere Bharat
Natyam dansschool inschrijven.
Haar dansschool verzorgt dans
producties, optredens met de
leerlingen, workshops e.d. Toch
zou Sitra graag meer willen. Er is
bijvoorbeeld belangstelling bij
oudere vrouwen voor een passen
de dans hij bhajans (religieuze
liederen). Daarvoor zou zij mak
kelijk uit de Bharat Natyam kun
nen putten. Ook zou ze onderwijs
in de semi-klassieke stijl willen
geven, omdat de belangstelling
daarvoor erg groot is. Maar het
liefst zou ze zich willen inzetten
voor een allesomvattende oplei
ding in de Indiase klassieke dans-
stijlen. Zij vindt dat een grote
multiculturele stad als Den Haag
meer moet bruisen. En de klassie
ke dans kan daar heel veel toe bij
dragen. Helaas ontbreekt het
haar vooralsnog aan tijd en finan
ciële middelen om dit alles te
kunnen realiseren.

Modeverschijnsel?
De laatste jaren is er een toene
mende belangstelling te constate
ren. Zou je kunnen zeggen dat
het in de mode is om aan klassie
ke dans te doen? Chandrika en

bij de meeste leerlingen om een
bewuste keuze gaat. Chandrika:
“Als het om de echte klassieke
dans gaat, denk ik niet dat je van
een mode kunt spreken. Zeker
niet in Nederland. In India wil het
nog wel gebeuren dat meisjes
gaan dansen, omdat het trendy is.
Maar de traditionele danskunst
leent zich er niet voor om opper
vlakkig mee om te gaan. Je kan er
wel een eigentijds karakter aange
ven, door een hedendaags thema

uit te beelden. De padam kan
daarvoor worden gebruikt. De
andere dansen hebben een vaste
invulling. Bij de padam kan er wel
gevarieerd worden. Je kan bij
voorbeeld ook een verhaal uit de
bijbel uitbeelden, maar de bewe
gingen, de expressie, het ritme van
de muziek en de muziekinstru
menten blijven traditioneel. Ook
de teksten worden in het Tamil
gezongen. Als je je hieraan niet
houdt, dan bestaat het gevaar van
verwatering van het klassieke
karakter. Dan heb je geen Bharat
Natyam dansstijl meer, maar één
die erop is gebaseerd. Bij het
Surinaams-Hindostaanse publiek
hier in Nederland is veel vraag
naar semi-klassieke dansen, die
ook vaak Bharat-Natyam-elemen
ten hebben. Maar omdat er veel
moderne elementen aan zijn toe
gevoegd, kan niet meer van een
klassieke dansstijl worden gespro
ken”.

Opleving in Nederland van
een eeuwenoude traditie
Het is heel belangrijk dat de dans
zuiver blijft. Sitra: “De Bharat
Natyam biedt veel mogelijkheden,
maar als je die gaat uitwerken,
moet je wel precies weten waar je
mee bezig bent. Elke guru weet
dat het zijn of haar plicht is om de
dans in zijn meest zuivere vorm
over te brengen”. Alleen door
deze instelling kan een traditie
door de eeuwen heen stand hou
den. Vanwege de belangstelling
die ook de Nederlanders hebben
voor klassieke kunst uit India, is
de Surinaamse Hindostaanse
gemeenschap hier in aanraking
gekomen met een eeuwenoude
traditie, die niet als een onderdeel
van hun eigen cultuur naar
Nederland werd meegenomen.
Nu is de klassieke dans een niet
meer weg te denken fenomeen.
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internaliseren, een deel van jezelf
te maken. Naarmate je meer toe
gewijd bezig bent, ervaar je auto
matisch de diepere, spirituele,
betekenis ervan.” Zij heeft sedert
1987 haar eigen dansschool in
Den Haag “Srivinayaka” (andere
benaming van Ganesh). Daar
geeft zij alleen les in de klassieke

Sitra denken van niet, omdat het



Hari Ramharan is indoIoo en voor
malig secretaris van stichting Hindi
Parishad Nederland.



OVEHEVÏNG VAN IIE TAII
Hindostanen van Suriname zijn er trots op dat in
hun land het Hindi behouden is gebleven. In ande
re tanden in de regio, bijvoorbeeld Trinidad en
Guyana, wordt het nu als een gemis gezien dat het
Hindi daar totaal verdwenen is. Dit is een gevolg
van de taalpolitiek van de Engelse bestuurders, die
weinig of geen ruimte bood voor gebruik van de
eigen taal. In Suriname daarentegen, voerden de
Nederlanders een ander beleid op taatgebied.
Nederlands was wel de officiële taal, maar de ver
schillende bevolkingsgroepen mochten hun eigen
taal blijven spreken. Zo ontstond op Surinaamse
bodem een plaatselijke variant van het Hindi, het
Sarnami, één van de erkende Surinaamse talen. In
1986 werd hiervan een officiële spelling ingevoerd.
Daarnaast is de interesse om het Hindi zelf te leren
blijven bestaan, ook in Nederland. Over het hele
land verspreid zijn er vele mogelijkheden voor het
volgen van Hindiles. Examens op lager niveau kun
nen in Nederland worden afgenomen, maar wil
men verder dan wordt de hulp van erkende institu
ten in India ingeroepen. Binnen de Hindostaanse
gemeenschap worden discussies gevoerd of het

nodig is de kinderen hier in Nederland nog te
belasten” met het leren van Hindi. Zou dit beteke

nen dat met de tweede migratiestroom naar
Nederland het behoud van het Hindi voor de
Hindostaanse gemeenschap in gevaar komt? Men
kan zich afvragen met welk doel de taal moet wor
den bijgebracht. Is het om met ouderen te kunnen
communiceren? Dan is het voldoende als de kinde
ren het Sarnami kennen. Is het de bedoeling om de
diepere achtergronden van het hindoeïsme zelf te
kunnen achterhalen door de geschriften te bestude
ren? Dan moet het onderwijs daar wel op zijn bere
kend. Als Hindiles wordt gevolgd, alleen maar
omdat het van de ouders moet, dan is het alleen
nuttig als de ouders er met het kind samen ook iets
mee doen. Maar als ouders thuis uitsluitend
Nederlands praten, zal de taalvaardigheid van het
kind niet worden gestimuleerd. Met alleen maar
trots te zijn op een traditie komen we in Nederland
niet veel verde,: Het lijkt erop dat in deze maat
schappij eerst het nut moet worden aangetoond en
daarna de juiste middelen moeten worden ingezet.

Waarom Hindi of Samami?
Regelmatig stuit je in uiteenlopen
de gezelschappen, gewild of onge
wild, op de vraag of iemand nu
Hindi moet leren spreken of
Samami. Ik vind dit onderwerp
eigenlijk geen discussie waard: als
iemand een taal wil leren dan doe
je dat gewoon en hoef je er met
niemand over in discussie te gaan.
Niemand maakt zich druk over het
feit dat je Frans of Duits of welke
moderne Europese taal dan ook
wil leren. Maar als ik mijn kind
naar Hindiles wil sturen, dan staat
één van mijn broeder-Hindosta
nen klaar om mij te ondervragen,
waarom ik dat kind Hindi wil laten
leren. Waarom moet ik mij daar
voor verantwoorden? Deze discus
sies vind ik zinloos. Ze dragen in
het geheel niet bij tot een verant

woorde wijze van lesgeven in het
Hindi of het Sarnami. Terwijl goed
onderwijs toch het belangrijkste is,
welke taal we ook willen leren. Ten
aanzien van de Hindi lessen kan
worden gesteld dat daaraan in
Nederland nog het een en ander
schort.

Overdracht
Hoe een kind een taal leert spre
ken is een onderwerp van vele stu
dies: het groeit op en krijgt de taal
als het ware met de paplepel inge
goten. Dat is gewoonlijk het geval
met de moedertaal. Later leert het
de lettertekens, woorden, zinnen
grammatica en taalidiomen.
Daardoor kan het later de taal ook
lezen, schrijven en creatief hante
ren. Maar in de eerste plaats heeft
het kind de taal thuis geleerd. Bij

het kind op les komt, spreekt het
de taal al. Nu hoeven alleen nog de
lettertekens, het schrijven en de
grammatica worden bijgebracht.
Vordering lijkt verzekerd. Veel
ouders vinden het belangrijk dat
hun kind naar Hindi les gaat en

49

kinderen, die uit een gezin komen
waar het Hindi of Sarnami nog
gesproken wordt, heeft de taalle
raar het relatief makkelijker. Als
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Het thuis niet spreken van Hindi of Sarnami behoeft hetemaal geen beletsel te vormen voor het volgen van Hindiles.

‘
..

maken gebruik van de mogelijkheden bij hen in de

huurt. In de meeste gevallen is de leraar of lerares een

autodidact, iemand die op eigen kracht -met vallen en

opstaan- de taal machtig is geworden. Nu stelt deze

persoon zijn kennen en kunnen in zijn Vrije tijd ten

dienste van het Hindi-onderwijs. Dit doet hij vaak

ook nog pro deo, dus zonder ervoor te worden

betaald. Professionaliteit en kwaliteit zijn niet altijd

verzekerd, wèl de beste wil. In de meeste gevallen

gaat de leraar of lerares op dezelfde manier te werk,

zoals hij of zij zichzelf de taal heeft geleerd. Wat ech

ter veelal over het hoofd wordt gezien is dat de ach

tergond van de kinderen nu heel anders is dan van

betrokkene zelf.

Rendement
Veel van de kinderen in Nederland spreken thuis

geen Sarnami, laat staan Hindi. Geen van deze heide

talen kan als de moedertaal van het kind worden aan

gemerkt. Desondanks worden hij de les methoden

gebruikt die al van een zekere bekendheid met de taal

uitgaan. De kinderen leren de lettertekens, woc)rdjes

en zinnetjes. In de meest gunstige gevallen kan het

kind na een tijdje Hindi lezen en schrijven. Maar of

het zich in de omgang met derden van de taal kan

bedienen, blijft een vraag. Er is geen taalvaardigheid

opgedaan, nc)ch thuis noch op les. Daar-door valt het

kind in een conversatie al gauw terug op de eigen ver

trouwde taal: het Nederlands.
Het thuis niet spreken van Hindi of Sarnami behoeft

helemaal geen beletsel te vormen voor het volgen van

Hindi les. Maar dan moet de lesmethode wel hieraan

worden aangepast. In het algemeen taalonderwijs kan

globaal worden gesproken van de moedertaalmetho
de en de vreemde-taalmethode. Waar het Hindi of

Sarnami niet meer als moedertaal kan worden aan

gemerkt, moet het onderwijs zich bedienen van de

vreemde-taalmethode. Ik wil hiermee niet zeggen dat

één bepaalde methode absoluut goed of slecht is, een

combinatie is waarschijnlijk ook mogelijk. Waar het

om gaat is, dat gekozen moet worden voor een

methode die het meeste rendement oplevert, waarbij

het kind zich prettig voelt en daardoor de taal ook
sneller zal oppakken. En dat is toch uiteindelijk wat

we willen met taalondenvijs.

Vreemde taal
Volgens de vreemde-taalmethode leert het kind op

de eerste les al de taal te spreken, bijvoorbeeld:

Namaskar, main Hari hun. Tum kaun ho? (Goede
dag, ik hen Hari. Wie hen jij?) Als antwoord krijgt

hij: Main Sita hun. Tum kahan rahta ho (Ik hen Sita.

Waar woon jij?). Als het kind thuiskomt kan het

tegen de ouders de eerste keer al zeggen: Namaskar
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ma, namaskar pa. Zo ontstaat in het gezin
meteen een andere sfeer: de ouders zijn blij dat
het kind iets kan zeggen in het Hindi of Sarnami
en het kind vindt het leuk als het ook respons
krijgt en ziet daardoor ook enig nut in het vol
gen van de les. In het andere geval, als ten
onrechte de moedertaalmethode wordt
gebruikt, kan het misschien een jaar of langer
duren voordat deze situatie zich voordoet.
Intussen zijn velen ontmoedigd, teleurgesteld of
hebben uit frustratie de lessen reeds gestaakt.
De vreemde-taalmethode gaat uit van het
bekende; maakt gebruik van wat het kind al
weet. En dat zijn in dit geval de Nederlandse let
tertekens. Op het moment dat het kind de taal al
spreekt, gaat het lezen en schrijven ook veel
makkelijker. Het proces loopt dan zoals bij de
natuurlijke taalontwikkeling van de moedertaal.

Juiste uitspraak
Mensen die nog erg vastzitten aan de oude Hindi
leerboekjes willen geen gebruik maken van de
Nederlandse lettertekens (het romeinse schrift),
waarmee het kind al bekend is. Zij zijn bang dat
de kinderen daardoor de juiste uitspraak zullen
missen. Dat is grote onzin! Voor de juiste uit
spraak zorgt nog altijd de leraar en niet het hoek
je. In een boekje staan geen klanken, alleen
tekens. En als het kind de taal niet eens spreekt,
wat heb je dan bereikt met alle inspanning om het
kind de juiste uitspraak van het Hindi-alfabet te
leren?
Mijn pleidooi voor een aanpassing van de lesme
thode bij Hindi les in Nederland wil ik besluiten
met de volgende anecdote uit Coronie
(Suriname). Een inspecteur van onderwijs
bezoekt een school in Totnes. Hij loopt een klas
binnen en stelt enkele leerlingen een paar vragen
om zodoende het niveau te kunnen peilen. “Josje
hoeveel is 3 x 4?”. Antwoordt Josje: Hes twaalf
meneer”. Hes? denkt de inspecteur bij zichzelf.
Het kind zal wel een spraakafwijking hebben. Hij
gaat verder : ‘Coni, hoeveel is 5 x 6?”. “Fles dertig
meneer.” “Poika, Wat is de hoofdstad van
Suriname?” “Hes Paramaribo, meneer.” De
inspecteur constateert dat de kinderen hun lesjes
wel kennen, maar één ding vindt hij toch vreemd.
Hij vraagt aan de onderwijzer: “Meneer Djojo,
waarom zeggen de kinderen “hes” in plaats van
“is”? De onderwijzer kijkt de inspecteur niet
begrjpend aan en zegt dan : “Hek weet het niet,
hinspecteur.”

Jumpa Ri!ijguru *

hij staart vastberaden voor zich uit
aan het front

bewapend
met een houwer**

een peloton soldaten
opgesteld in een rij

bevechten doch vrezen
zijn vastberadenheid

hij bijt op zijn tanden
die knarsen van woede

zijn ogen
die snakken naar levenstucht

het zweet ontfermt zich over zijn
handpalmen

zijn gelaat vertrekt
en hij stikt de moed in

terwijl de houwer gloeit in de vurige zon

weldra schiet zijn hand omhoog
en de strijd begint

de stijd der verworpenen
terwijl de eerste doden vallen

men hoort het geschop
maar de geketende niet

men ziet zijn gelaat
besprenkeld met bloed

hij staart vastberaden voor zich uit
op de grond
ontwapend

en vernederd

onder aanmoedigende kreet van
de kameraden

wordt hij teleurgesteld doch optimistisch
gesleurd naar de geïsoleerde cel
en Alliance*** verandert in een

brandende hel

Rabin S. Baldewsingh

Noot:
* een Hindostaanse verzetsstrijder: een contractarbeider die op

de plantage Attiance in opstand kwam tegen de slechte behandeling
en de slechte betating.
een kapmes
een Hollandse plantage in het district Commewijne in Suriname
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Twee aspecten van dezelfde culturele erfenis
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Vewantschap
Het Hindi en het Sarnami zijn
aan elkaar verwante talen, maar
hebben een verschillende ontwik

kelingsgang gevolgd. Zoals wel-
bekend is, is het Hindi sinds de
onaffiankelijkheidsverklaring van
India in 1947 de nationale taal

van dit land. Anderzijds is het
Sarnami de moedertaal van de
Hindostanen in Suriname en
Nederland. Het behoort tot die
groep van talen die in de 19e en

Indiërs naar
overzeese gebieden

(Fiji, Mauritius, Zuid-
Afrika, Trinidad, Guyana en
Suriname) ontstaan zijn.
Ofschoon deze talen ieder een
eigen karakter dragen, hebben zij
hun verwantschap met het Hindi

gemeen. Het Hindi en het

Sarnami vertegenwoordigen dan
ook twee aspecten van dezelfde
Indiase culturele erfenis. In dit
verband is het dienstig om in het
kort de geschiedenis van het Hindi
en het Samami te beschrijven.

Ontstaan van Hindi
Het Hindi is omstreeks de 14e
eeuw als een lingua franca

(omgangstaal) ontstaan die in
geheel Noord-India, en in een
enigszins gewijzigde vorm zelfs in
bepaalde streken van Zuid-India,

gebruikt werd. Wij kennen deze
lingua franca in een vroege fase
al als de taal waarop een Sant
heilige als Kabir (eerste helft

van de 15e eeuw) zich in zijn
Sakhi’s ‘Getuigenissen van God’
baseerde.
Tot het begin van de
19e eeuw bleef deze
taal voornamelïjk tot
een mondeling gebruik
beperkt. Daarnaast beston
den er van oudsher het Braj,
gesproken in het gebied rondom

Mathura en Agra, en het Avadhi,
gesproken in het gebied rondom

Lucknow en Fyzabad. Deze talen

ontwikkelden zich vroegtijdig tot
literaire talen: het Braj als de lyri
sche taal van de Krsna-cultus (zie
bijvoorbeeld de Surasagara van
de 16e eeuwse dichter-zanger

Suradasa) en het Avadhi als de
verhalend-didactische taal van de
Rama-cultus (zie bijvoorbeeld

het in 1574 door Tulasidasa

geschreven Ramacaritamanasa).

Ten gevolge van de vestiging van
de Engelse heerschappij deed
zich aan het begin van de 19e
eeuw de behoefte aan een

20e eeuw door de emigratie van

Dr. M.K. Gautam en
Dr. G.H. Schokker
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Indiase taal VOOr die als een Ontstaan van Sarnami oorlog trokken velen van hen

proza-taal voor bestuursdoelein- Het Sarnarni dankt zijn ontstaan naar Paramaribo waar zij zich in
den gebruikt ZOU kunnen wor- aan het feit dat gedurende de de sector van middenstandsbe

den. Omdat het Engelse gouver- periode van 1873 tot 1916 onge- roepen ontwikkelden. De naar

nement in religieus opzicht een veer 34.Of)t) Indiërs als contract- Suriname geëmigreerde Indiërs

neutraliteitspolitiek voerde, koos arbeiders naar Suriname emi- kwamen uit verschillende gebie

het hiervoor noch het Braj noch greerden. Ongeveer 1l.5t)O van den van India en spraken de

het Avadhi die heide religieuze hen keerden na het verstrijken respectieveljke talen van die

talen waren, uit maar het Hindi, van hun contractperiode naar gehieden. Op de plantages in
de toendertijd onder de naam India terug. De overigen, meer Suriname kwamen de sprekers

van Ilindustani bekend staande dan 22.5t)t), kozen Suriname als van die verschillende talen met

lingua franca. Vanaf liet eind van hun nieuwe vaderland en vestig- elkaar in contact. Dit contact

de 17e eeuw was het Hindi al wel den zich daar. Aanvankelijk leidde tot een proces waarin gelei

door Europeanen zoals cle VOC—
koopman Joan Josua KitLl iar

_________________________________________________________________________________

t 1 f)59— 1718) in hun grammatica’s

beschreven maar nog niet als
schrjftaal gestandaardiseerd. I)e

standaardisering van het Hindi -

__

/

1

mdLwrkLr is Lallu Ji Lala

________________

(1763 1825) die ou&iL Br ij vci

_____

sics ‘in godsdlLnstlgc of vrha

______

‘

______

voimvanhLtH]ndustanivcitaal

de du. voornamUijk u.n mdi LS(.

woordenschat bezat. Voor deze

vorm van liet Hindustani werd nu

voor het eerst ook de term

Hindavi of, in afgekorte vorm,

Ilindi gebruikt. In de loop van de waren zij meestal kleine landhou— deljk een communicatietaal ont—

daarop volgende tijd ontwikkelde vers op een stuk grond dat hun stond, die aanvankelijk Hindustani

het Hindi zich tot de nationale door de regering was toegewe— of Sarnami—Hindustani maar op
taal van India. zen. Maar na de tweede wereld- initiatief van Leidse studenten in

III\IIIIB \I 1
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de jaren 70 Sarnami werd
genoemd. De herkomst van de
emigranten is inmiddels onder

zocht (de Klerk 1953; Gautam
1986). Ook is de grammatica van

het Sarnami beschreven (Sahtoe
Bainath Sah 1975; Marhé 1985;
Damsteegt en Narain 1987) en zijn

er afzonderlijke grammaticale stu
dies van deze taal gemaakt, o.a. in
het meer algemene kader van een
onderzoek naar de kenmerken van
de talen die door naar overzeese
gebieden geëmigreerde Indiërs
worden gesproken (Damsteegt
1988). Bij de huidige stand van de
wetenschap blijven er echter nog
tal van vragen omtrent het ont
staan en de ontwikkeling van het
Sarnami bestaan. In elk geval is

het duidelijk dat de Indiase talen
Avadhi en Bhojpuri, alsmede het
Hindi, een belangrijke rol in de

Dragers van de Indiase ciii
turele erfenis
Behalve hun talen brachten de
naar Suriname geëmigreerde
Indiërs hun eigen culturele erfe
nis met zich mee. Deze gemeen
schappelijke culturele erfenis was
een belangrijke factor bij de ver
sterking van hun onderlinge band
in het nieuwe vaderland. In de
beleving van hun cultuur vervul
den - en vervullen nog steeds -

recitaties van Kabirs verzen, voor
drachten van liederen uit de
Surasagara en vertellingen van

het Rama-verhaal aan de hand
van het Ramacaritamanasa een
voorname functie. Deze oude,
godsdienstige gedichten werden
in de oorspronkelijke talen ten

gehore gebracht. Maar, zoals ook
in India gebruikelijk was geweest,
werden zij in het Hindi toegelicht.
De introductie van Indiase religi
euze bewegingen zoals de
Sanatana Dharma (1929) en de
Arya Samaja (1930) bracht even
eens het gebruik van het Hindi
mee. In de tempels spraken de
pandits immers in het Hindi. In
een latere fase werd het Hindi
bovendien de voertaal van moder
ne media zoals radio, film en tele
visie. Zo kan men zeggen dat in
Suriname het Hindi de functie
van een cultuurtaal vervult die
zowel voor de overdracht van de
traditionele Indiase godsdienst als
voor de moderne media gebruikt
wordt.

Tegelijkertijd is het Sarnami de
drager van de Indiase culturele

In een latere fase werd het Hindi bovendien voertaal van moderne media als radio en televisie.

totstandkoming van het Sarnami
hebben gespeeld.



erfenis. Maar het Samami vervult
deze functie in een andere sfeer
dan die waarin het Hindi zich
beweegt (de Boer, 1994). Als
omgangstaal binnen de
Hindostaanse gemeenschap ver
tolkt het Sarnami de gewoonten
en gevoelens van het familieleven
die weliswaar door de aanpassing
aan de gewijzigde omstandighe
den beïnvloed zijn maar in wezen
door de Indiase traditie bepaald
zijn. Het Sarnami is een lange tijd
alleen op mondeling niveau
gebruikt. Maar in de jaren 70 is
hierin een verandering gekomen.
Toen zijn Hindostaanse dichters
en toneelschrjvers zich bewust
geworden van de waarde van de
eigen spreektaal en geleidelijk
overgegaan op het Samami als
schrjftaal. Een kiem voor deze
ontwikkeling was reeds gelegd
door de o.a. uit zijn Doha
Siksavali (1953) bekende schrijver
Munshi Rahaman Khan (1874-
1972). Maar hijzelf schreef nog
niet in het Sarnami. De feitelijke
stoot tot het literaire gebruik van

het Samami kwam van de kant
van de Leidse studenten die, zoals
eerder vermeld, de term Samami
introduceerden. Inmiddels heeft
reeds een aantal Sarnami gedich
ten en toneelstukken het licht
gezien. In dit verband kunnen de
volgende auteurs genoemd wor
den: Shrinivasi, Bhai, Goeroedath
Kallasingh, Jit Narain, Chitra
Gayadin en R. Baldewsingh.
Bovendien verschenen er twee
Sarnami tijdschriften, namelijk
Bhâsâ en Sarnami.

Aanvullend aan elkaar
Zo wordt in de Hindostaanse
gemeenschap in Suriname en
Nederland een taalsituatie waar
genomen die ons ook uit de
Indiase geschiedenis bekend is: de
coëxistentie van een cultuurtaal,
het Hindi, en een omgangstaal,
het Sarnami, die twee verschillen
de aspecten van één culturele
erfenis vertolken. In deze taalsitu
atie is echter sinds de jaren 70
door de opkomst van het Sarnami
als een literaire taal een verande

ring opgetreden. Ook dit ver
schijnsel kennen wij uit India. Het
Hindi, de huidige cultuurtaal, was
immers oorspronkelijk zelf ook
een omgangstaal maar ontwikkel
de zich sinds 1800 tot een schrijf-
taal. De toekomst zal leren hoe
het literaire gebruik van het
Sarnami zich ontwikkelt. In de
huidige situatie vullen het Hindi
en het Sarnami elkaar in hun
onderscheidene functies nog aan.

Bibliografie Gilchrist, JE., 1796.
Bajnath, K. 1978. A grammar of the Hindoostanee language or part
Sarnami literatuur Bijvakscriptie Hnidi bij de third of volume first, of a system of Hindoostanee
hoofdstudie Engels Rijksuniversiteit Leiden philology Calcutta The Chronicle Press
Boer, Welmoed de, 1994. [Reprint: Menston, Scolar Press 1970.]
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Dr. M.K. Gautam en dr. G.H.
Schokker zijn heiden verbonden
aan het Instituut Kern van de
Rijksuniversiteit Leiden
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Van piratenzender naar legale pdio-omroep

-Een schets van de lokale HindostaansedIo in Nederland
AJ’

• , ,, , ,, , ,,, , ,T”k maçt Hind”pngrammas met

,,
,,, [1 f • ‘•

• tleSllteenvooralbekendemuzlek
1 , , , ,, J i, 1 ,,, , ,

,
Øpvaste tijden in hetprogiamma

$ i, ,, , , , , ,, , zijnerooknogdeoverhjdensbe

• ,
,, t richten en de uitgaansagenda

Hoe i de Hmdostaanse radio in

0 • ,
, , • , ,

Nederlandontstaanenhoeheeft
- - ,, ,,

,.,

, i,H
,,.

dezezichver4erontwikkeld?

‘ø’ , - -1’, , ,, ,,- Ø ,

, •‘ ‘1
Depiraat

• •• , ,, , ,, ,, ,,
, Amsterdam, 1980 Hetis een

,-
,

1 ,

- fr ,.

,.. hewolkteenkoudedag.Vanuithet
- , -

, J . , ,, raamvaneenwoonhuisinde

,,, q - ,, , 14 ,, L , , ,
,- 1J 1,4 buurtvandeniarktzitKm*iarnaar

• - J , , II, , • ,, • ,
,•. JJJ. buiten te kijken. Het lijkterop dat

j, 1- -- - - - • - - • ,• - -, • •• ,,,
, hij gewoon voor zich uit zit te sta-

- 11- t • II
F1 jjj, - , ,, , •

rën, maar in werkelijkheid let hij
heel goed op. Is de kust wel veilig?

I
n Suriname zijn de Niets aan dé hand? Dan kan de
Hindostaanse radio-uitzen- uitzending beginnen. Twee etages
dingen al jarenlang deel van hoger in hetzelfde woonhuis is een

het omroepbestel. Eind vijftiger kLeine radio-studio ingericht. Twee
jaren werd de eerste lokale radio- platenspelers, twee cassetterecor
omroep “Rani” in Nickerie actief. ders, een kleine mengtafel en een
Kort daarop begon radio “Radika” microfoon. In de hoek van de
met landelijke uitzendingen. kamer staat een grote kast met
Eenmaal in Nederland werd het een hangslot erop. De omroeper
als een groot gemis ervaren dat er komt binnen en maakt de kast
geen Hindostaanse programma’s open. Een gouden collectie platen
via de radio te beluisteren waren. ligt er in de kast. Old is Gold,
Doortastende ondernemers superhits van Mohammed Rafi,

Dhiren Gangaram Panday begrepen dat hier terrein braak Lata Mangeshkar, Mukesh en nog

moest worden voorzien. Nu, in uur en de uitzending begint met
% lag en dat er in een behoefte veel meer. Even later is het acht

1998 is Hmdostaanse radio ook in het vaste openingspraatje Ye hai
Nederland niet meer weg te den- radiostation X, janta in awaz” (dit
ken Het is normaal om elkc dag is het station X, de stem van het
de radio aan te zetten en te kun- volk). De omroeper heet de luiste
nen luisteren naar een programma raars welkom, feliciteert alle jan

1IiFiDt{AIL1



EN DE ED!
gen en wenst allen die veel ver
driet hebben veel sterkte toe. Hij
begint het programma met een
bhajan (religieus lied).
Als de uitzending in volle gang is,
wordt er opeens beneden op de
deur gebonsd. Kumar gluurt gauw
door het raam. ‘0 nee, het is de
radio controledienst. We zijn erbij!
Ze hebben ons getraceerd of
iemand heeft ons verlinkt’, denkt
hij, terwijl hij snel naar boven
schreeuwt “Barka dada aaiyge !!!“

(Grote oom -politie of controle
dienst- staat aan de deur). De
omroeper aarzelt geen moment.
Hij doet de kast direct op slot en
beëindigt de uitzending met de
volgende mededeling in het Hindi:
Beste luisteraars, we zijn er weer

eens bij. Over anderhalve week
zijn we weer terug op deze of een
andere frequentie op de FM band,
maar dan via een andere loca
tie” klik....ruis Dit was het lot
van vele, toen nog illegale, piraten-
zenders die een aantal uitzendu
ren in een klein gebied. Men was
heel voorzichtig met de appara
tuur en vooral met de zender, ver
borgen op zolder. Om de paar
dagen moest de zender naar een
andere plek, anders was het uit
zendsignaal te traceren door de
radio-controledienst. Bij een poli

Predeep van Radio Eekta,

Dhiren (met koptelefoon op) van Radio Surya.
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Ohiren Gangaram Panday is als radioprogramma-
maker verbonden aan Stichting Suqa Media te
Amsterdam

DATADASE DIIENLT
GESliÏEDEMS EMifiHATIE IN
KAART
Het achterhalen van familiegegevens is een hobby waar
veel mensen een groot gedeelte van hun Vrije tijd aan
opofferen. Is het in Nederland al moeilijk om jezelf een
weg te banen door alle registers, depots en archieven, in
Suriname kost dat nog meer tijd. Amrit Consultancy
heeft voor de Hindostanen in Suriname en Nederland,
waarvan de voorouders 125 geleden begonnen met hun
trektocht over de aardbol, de weg terug toegankelijker
gemaakt. Voor het eerst zijn de gegevens over de immi
gratie voor geïnteresseerden toegankelijk.

‘Een derde van de gegevens die betrekking hebben op de
immigratie moet als verloren worden beschouwd’, zegt D.
Baboeram, directeur van Amrit. Er waren twee vormen
van registratie. Ten eerste was er het registratie register,
een zeer gedetailleerde opsomming van allerlei persoon
lijke gegevens over de immigrant. Zo werd soms aange
geven uit welk dorp de geregistreerde kwam, hij welke
politiepost dat dorp lag, of er herkenbare littekens en
dergelijke op het lichaam waren.
De tweede manier van registreren staat bekend als de
‘klappers’. Hierin werden summiere gegevens van de ruim
35.000 landverhuizers opgetekend. Vermeld staan de
namen, de contractnummers, het schip waarmee de over
tocht gemaakt werd en de status, dus of de contractant
overleden was of weer vertrokken was beschreven.
Tussen juni 1997 en april 1998 zijn er door studenten van
de Anton de Kom Universiteit in Suriname uitgebreide
gegevens over zo’n 26.00t) immigranten opgetekend. Het
doel van de registratie is volgend Baboeram het bereik
baar maken van de gegevens voor de nazaten. ‘Als je het
contractnummer hebt van de geëmigreerde voorouders,
dan is het nu mogelijk om een familiestamboom samen te
stellen. In sommige gevallen werd de registratie namelijk
tot in de jaren zestig voortgezet.’

De geregistreerde gegevens worden voorlopig gepubli
ceerd in namenboeken, een serie van vijf, die in een opla
ge van slechts tien exemplarenal verschijnen. Ieder deel
zal zo’n 1000 pagina’s gaan tellen en de serie moet rond
de tweeduizend gulden gaan kosten. Voor de liefhebbers
is er gelukkig ook een minder kostbare mogelijkheid om
de gegevens te raadplegen. Baboeram denkt aan het
internet en bibliotheken die geïnteresserd zijn.

t



Het Internet is de laatste tijd bijzonder populair geworden. Was het 10 jaar geleden nog

een begrip dat voornamelijk onder computerfanatici circuleerde, eind jaren negentig

raakt Internet in de mode en anno 1998 is het ‘gewoon’ en zelfs een ‘must’ geworden.

Het Internet biedt vele mogelijkheden: van surfen over het World Wide Web tot corre

sponderen met iemand in het buitenland. Hoewel het vooral veel vermaak en ontspan

ning biedt, kan het ook leerrijk zijn als bron van informatie voor elk willekeurig onder

werp. Op de eerste dag in de nieuwe eeuw (dat is niet op 1 januari 2000, maar op

1januari 2001!) zal het lnternet waarschijnlijk meer dan 100 miljoen gebruikers tellen, en

in het jaar 2010 zal dit naar 800 miljoen zijn opgelopen. Reden genoeg dus om even stil

te staan bij hét fenomeen van de jaren negentig.

Marcel Persad

Hoe het begon
Wat is het Internet nu eigenLijk?
Een vraag die niet zo eenvoudig
is te beantwoorden, ook al omdat
het nergens mee te vergelijken is.
Het Internet wordt gevormd
door duizenden computers over
de hele wereld die aan elkaar
gekoppeld zijn, en die op een

bepaalde manier (via kabels of
telefoonlijnen) met elkaar kun
nen communiceren. Al deze
computersystemen samen vor
men een soort van netwerk. Dit
betekent dat een gebruiker van
computer A in land A gegevens
kan sturen naar een gebruiker
van computer B in land B. Deze

GO
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Ter gelegenheid van deze uitgave van Hindorama heeft Lung Fung het volgende menu samengesteld:

Keuze uit voorgerecht : Combinatie van mini loempia ‘s, pangsit goreng en somosa
of
Soep : Wonton soep Java

Hoofdgerechten : • Kung Pao Kai
(u hoeft niet te kiezen) gesneden ktpblokjes met pikante kruiden en pindc

• Ha Tjap . ntskade

oergebakken garnalen met verse seizoengroenten
• Lo’s Foroe speciaal aI Lnge Vjverberg

geroosterde kip in kruidensaus tende
Binnenhof

Surinaamse nasi (kip) en Surinaamse bami (kip,.,L. Grote
1 ‘ Marktsr. Stadhuis

1 uIJs met vers fruit of Dame Blanche
;traat /

f65,-

Bijgerecht

Dessert

Prijs voor 2 personen

Parkeren in de Laan btj Cityparking f 5,- de hele avond!
Kaarten verkrijgbaar bij Lung fung na afrekenen diner.

Vraag naar ons vegetarische menu voor een uitgebreide keus!
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Restaurant Lung Fung, uiterst geschikt voor recepties, feesten, presentaties etc.

Bel voor informatie: 070 - 360 63 57

Bezorgt ook aan bedrijven en instellingen. Graag ruim van te voren bestellingen doorgeven!

—

;;;-
. straat

Neberk

LUNG FUNG
Prinsegracht 2

2512 GA Den Haag
Tel. 070 - 3606357
Fax 070 - 3456421

GSM 06 - 54765011



Derde van tiaks: Ir Dew Persad (secretaris), tijdens het oprichtingsfeest.

1

Drs S. Autar, voorzitter

__
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— —

— iiII rci -inventarisatie van

________ ____

onde.
Hindoestanen nodig!



aantal bijeenkomsten van het ‘Hindoestaans
Netwerk, waar de aanwezigen op informele wijze
met elkaar konden kennis maken en over allerhande
zaken van gedachten wisselen. Het succes hiervan
moedigde beide heren aan om liet netwerk een vas
tere vorm te geven. Zo ontstond de Stichting “Arth”.
Op 24 december 1997 werd de oprichting onder
grote belangstelling in de Delftse residentie “De
Lindenhof’ gevierd, uiteraard zoals het Surinamers
betaamt, met uitgebreid eten en passende muziek.

Vergroting kennis en welvaart
De stichting heeft tot doel deskundigheid onder
Hindoestanen in Nederland te inventariseren, te
bundelen en te verspreiden. Ze hoopt daarmee een
bijdrage te kunnen leveren aan het vergroten van de
kennis, welvaart en rijkdom van de gehele gemeen
schap. Vandaar de naam “Arth’ (materieel geluk) dat
voor één van de vier levensdoeleinden binnen het
hindoeïsme staat. De andere drie zijn: dharm (more
le en sociale gedragsleer, discipline), kam (genot en
levensvreugde) en
moksh (spirituele vrij
heid, verlossing). Bij
organisatievorming van
Hindoestanen wordt
het accent sterk op
dharm gelegd met het
oog op behoud van de
eigen culturele identi
teit. Hierbij wordt dan
veelal de godsdienstbe
oefening benadrukt.
Hoe belangrijk idealen
ook zijn, zonder wel
vaart en rijkdom stagneert vooruitgang. Daarom is
arth één van de gerechtvaardigde levensdoelen die,
indien binnen de eigen groep bereikt, natuurlijk ook
een uitstraling heeft naar de gehele Nederlandse
maatschappij. Voor initiatiefnemers Autar en Persad
staat dan ook voorop dat Stichting Arth moet die
nen om een optimale uitwisseling van kennis en erva
ring bij de Hindoestaanse gemeenschap te bevorde
ren ten behoeve van de Nederlandse samenleving in
het algemeen en de Hindoestaanse component daar
van in het bijzonder.

financiële Planning
Eén van deze uitwisselingen is bijvoorbeeld het semi
nar “Persoonlijke Financiële Planning” dat op 29
maart ji. werd gehouden in Leiden. Hindoestanen
hebben er vroeger in Suriname altijd om bekend

gestaan zeer spaarzaam te
zijn. Dit is één van de karak
tertrekken die de vooruit
gang van de groep in hoge
mate heeft bepaald. In de
moderne consumptieve
maatschappij van
Nederland lijkt het erop dat
mensen zich weleens verkij
ken op hun financiële posi
tie. Een appeltje voor de
dorst wil er wel eens bij
inschieten. Tijdens het
seminar bleek dat een goed
verzorgde oude dag in

Nederland in het algemeen een groot probleem is.
De meeste mensen weten niet eens wat hun pensioen
is. De ervaring is dan ook dat velen onaangenaam

die qua consumptief
gedrag op hun oude
dag niet veel achter
uit willen gaan.
Mogelijkheden zijn er
genoeg: lijfrentes,
leningen bij de bank,
overwaarde van eigen
huis, of beleggen met
eigen, maar ook met
geleend geld.

Volgende generaties
Hoe belangrijk materiële welvaart in deze maat
schappij ook mag zijn, Arth wil zich niet uitsluitend
daarop vastpinnen. Uiteindelijk is het hindoeïstisclie
gedachtengoed de grondslag van deze stichting. En
geheel volgens de leer van het evenwicht, mag het
geestelijke niet worden onderbelicht. De stichting
wil zich dan ook bezighouden met vraagstukken die
van belang zijn voor een evenwichtige ontplooiing
van de Hindoestanen, met het oog op het scheppen
van gunstige bestaansvoorwaarden voor volgende
generaties.

Noot:
In tegenstelling tot het redactie standpunt hanteert de
Stichting Artis de term Hindoestaan in ptaats van Hindostaan,
daarbij doelend op hindoes afkomstig uit Suriname.

Henie Ramautr (odjunet-drec
teut Employee.Beaefits/OHRA)
en echtgenote Erna.

verrast zijn wanneer het moment eenmaal daar is.
Het is daarom belangrijk reeds in een vroeg stadium
te proberen mogelijke tekorten in te dekken. Dit

geldt uiteraard des te
meer voor diegenen,
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Surinaamse ke
Uw nieuwe merk voor

overheerljke, koelverse,

kant-en-klare Surinaamse

gerechten.

Koelvers pro ten
Kant-en-klaar, -

makkelijk te bereide& lek

ker en gezellï

gevarieer

kwalite roduct.

e breed publiek

iedereen

HALAL
(Rein voor Moslims)

. F000 COMPANY B.V.

Willemsparkweg 67. 1071 GS Amsterdam
tel. (020) 670 60 81, fax (020) 670 20 81
lnternet:www.imamin.nI

Voor

De smaak zal

overtuigen.


