
Plan Bombay Special

ben jij bombay-proof?
Dacht jij alles te weten over India en Bombay? Doe de test! Door Esther Smid
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1. In welke deelstaat ligt Bombay?

a. Uttar Pradesh

b. Maharashtra

c. Karnataka

2. Hoe heet een 

hindoeïstische 

rond zwervende 

heilige man, 

die al zijn 

bezittingen 

heeft 

opgegeven?

a. Ohm Shanti

b. Ravi Shankar

c. Sadhoe

3. Wat zijn de nationale 

sporten van India?

a. Hockey en badminton

b. Hockey en cricket

c. Voetbal en cricket

4. Uit welke goden bestaat 

de hindoeïstische trimurti 

(drie-eenheid)?

a. Brahma, Vishnu en Shiva

b. Shiva, Ganesh en Krishna

c. Shiva, Krishna en Rama

5. Wanneer is de moesson 

(regenseizoen) in India?

a. November t/m maart

b. April en mei

c. Juni t/m oktober

6. Welke dieren zijn heilig in 

India?

a. Koeien

b. Honden

c. Varkens

7. Welke drie landen ontstonden 

uit het oorspronkelijke Brits-Indië?

a. India, Kashmir en Pakistan

b. India, Kashmir en Bangladesh

c. India, Pakistan en Bangladesh

8. Hoe heet de bruidsschat die de 

familie van de bruid bij een 

huwelijk moet betalen aan de 

familie van de bruidegom?

a. Puja

b. Dowry

c. Bindi 

9. Wat is de nationale taal 

van India?

a. Elke deelstaat heeft zijn eigen 

nationale taal

b. Engels

c. Hindi

10. Hoe heet de god met 

de apenkop?

a. Ganesh

b. Hanuman

c. Kali

11. Hoe heet het typisch Indiase 

kledingstuk voor vrouwen?

a. Sari

b. Dothi

c. Lunghi

12. Wat is de bedoeling van een 

tika? (een rode verfstip op je 

voorhoofd)?

a. Het is een heilige stip, een teken 

van zegening 

b. Het geeft aan 

dat je van een 

bepaalde 

kaste bent

c. Het 

geeft aan 

dat je uit 

een 

bepaalde 

deelstaat komt

13. Wat is karma?

a. De som van goede en slechte 

daden, die effect hebben op een 

volgend leven

b. Wedergeboorte: na je dood word 

je weer opnieuw geboren

c. Indiase kruidige thee

14. Wat is een svastika?

a. Een hakenkruis, embleem voor 

goed geluk

b. Een kledingstuk dat Indiase 

mannen dragen 

c. Een bruiloftsritueel 

15. Hoe heet de 

munteenheid van 

India?

a. Shilling

b. Rupee

c. Paisa

16. Hoeveel mensen wonen er 

of! cieel in Bombay?

a. 1,7 miljoen

b. Ruim 10 miljoen

c. Ruim 17 miljoen

17. Aan welke zee ligt Bombay?

a. Golf van Bengalen

b. Arabische zee

c. Indische Oceaan

18. Hoeveel ! lms worden 

er per jaar gemaakt in 

Bollywood?

a. 5000

b. 1000

c. 500

19. Wie was de eerste premier 

van het onafhankelijke India?

a. Singh

b. Gandhi

c. Nehru 

20. Met welk hindoeïstisch 

feest gooien Indiërs verfpoeder 

naar elkaar?

a. Holi

b. Divali

c. Hindoeïstische bruiloft
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belangrijke indiërs

Salman Rushdie
Salman Rushdie is een bekende schrijver die in 1947 geboren werd 

in Bombay en veel literaire prijzen voor zijn boeken ontving. Rushdie 

groeide op in Bombay en studeerde 

in Engeland. Veel van zijn boeken 

spelen zich af op het Indiase sub-

continent. Zijn twee bekendste 

boeken zijn Middernachtskinderen en 

De Duivelsverzen. De publicatie van 

De Duivelsverzen in 1988 veroorzaakte 

rellen onder fundamentalistische 

moslims, omdat het boek een 

belediging van de islam zou zijn. Er 

werd een fatwa uitgesproken over 

Rushdie: een doodvonnis. Rushdie 

moest lange tijd onderduiken en de 

Britten boden hem bescherming.

Beroemd of berucht - Heb je wel eens gehoord van Mahatma 

Gandhi, de vader van het land? Of van Ravi Shankar, de Indiase 

sitarvirtuoos? Het zijn beroemde Indiërs, volkshelden, zowel in 

India als in de rest van de wereld. Door Esther Smid

Mahatma Gandhi 
Mahatma Gandhi (1869-1948) werd geboren in Gujarat als Mohandas Karamchand Gandhi. 

Hij zou een van de belangrijkste mensen uit de geschiedenis van India worden. Hij studeerde 

rechten in Engeland en werkte als advocaat in Zuid-Afrika. Daar leerde hij apartheid kennen. 

Hij besloot zijn baan en materiële welvaart op te zeggen om te gaan strijden tegen ongelijk-

heid. Terug in India werd hij de leider van de onafhankelijkheidsstrijd, van het verzet tegen 

de Britse overheersing. Gandhi verzette zich ook tegen de slechte behandeling van kastelo-

zen. Hij noemde hen Harijan, kinderen van God, in plaats van onaanraakbaren.

De zoutmars

Gandhi riep de bevolking op tot geweldloos 

verzet en burgerlijke ongehoorzaamheid. 

Hij droeg altijd een eenvoudige dhoti 

(lendendoek) van zelfgesponnen en gewe-

ven katoen. Hij hoopte dat Indiërs kleding 

uit eigen land zouden blijven maken, 

gebruiken en waarderen. Europese kleding 

werd geboycot. Op 61-jarige leeftijd begon 

Gandhi in zijn dhoti aan de Zoutmars, die 

bijna een maand zou duren. Het was een 

400 kilometer lange, hete tocht naar de 

oceaan, waar Gandhi zelf zout wilde maken. 

Hij wilde het zoutmonopolie van Engeland 

doorbreken. Onderweg sloten duizenden 

mensen zich bij hem aan. De campagne 

leidde tot onderhandelingen met de Britten. 

Onafhankelijkheid

Gandhi’s leer van verdraagzaamheid en geweldloosheid raakte over de hele wereld bekend. 

Hij werd door miljoenen Indiërs op handen gedragen, maar ook in de rest van de wereld was 

hij zeer geliefd. Mensen noemden hem Mahatma (grote ziel) Gandhi. Hij was tegen geweld, 

discriminatie en ongelijkheid en leefde heel sober. Uit protest tegen geweld tussen hindoes 

en moslims ging Gandhi verschillende keren in hongerstaking. Het kostte hem bijna zijn 

leven. In 1947 werd India onafhankelijk. Gandhi betreurde de opdeling van het land in India 

en Pakistan. Vlak daarna werd Gandhi vermoord door een radicale hindoe, die het niet met 

hem eens was. De geboortedag van Mahatma Gandhi (2 oktober), is in India een nationale 

feestdag, waarop deze ‘Held van de Rechtelozen’ herdacht wordt.

Bandit Queen
Phoolan Devi, een vrouw uit de laagste kaste, werd op 

jonge leeftijd uitgehuwelijkt. Mannen uit de hogere 

kasten vernederden haar. Phoolan Devi legde zich er 

niet bij neer: ze sloot zich aan bij een roversbende om 

wraak te nemen op rijke landeigenaren. Jarenlang 

vocht ze als bendeleidster met haar bendeleden tegen 

onderdrukking van vrouwen en tegen het kasten-

stelsel. De plunderende en moordende bandieten 

verdeelden hun buit onder de armen. Phoolan Devi 

wist de politie altijd te ontlopen en was gevreesd en 

geliefd in het hele land. In 1983 gaf ze zich uiteindelijk 

vrijwillig over voor een juichend publiek van duizen-

den mensen. Toen ze elf jaar later uit de gevangenis 

kwam, werd ze als een volksheldin onthaald. Er verscheen een ! lm over haar leven: Bandit 

Queen. Na haar vrijlating ging ze de politiek in en in 1996 werd ze in het parlement gekozen. 

In 2001 werd Phoolan Devi doodgeschoten door een landeigenaar.

Moeder 
Teresa
Moeder Teresa 

(1910-1997) werd geboren in 

Albanië als Agnes Gonxha 

Bojaxhiu. Ze groeide op in 

een katholiek gezin en werd 

als zuster uit gezonden naar 

Calcutta. Daar bekommerde 

zij zich over de kastelozen 

in de sloppenwijken. Ze 

woonde onder de mensen 

en hielp vooral stervenden, 

melaatsen en kinderen. Ze 

sprak de mensen moed in, gaf ze te eten en bracht stervenden naar het 

ziekenhuis. Moeder Teresa stichtte de orde van de Missionarissen van 

Naastenliefde. Ze koos een goedkope witte sari met blauwe rand als 

dagelijkse kleding voor de zusters van naastenliefde. Het wit staat voor 

reinheid, het blauw verwijst naar de Maagd Maria. In 1949 kreeg Moeder 

Teresa de Inidase nationaliteit. Haar werk onder de armen werd wereld-

wijd bekend. In 1979 ontving zij hiervoor de Nobelprijs voor de Vrede. Het 

geldbedrag dat ze kreeg, gaf ze aan de armen. In 2003 werd Moeder 

Teresa, de ‘Heilige van de Goot’, zalig verklaard door Paus Johannes 

Paulus II. 

Bandit Queen
Phoolan Devi, een vrouw uit de laagste kaste, werd op 

jonge leeftijd uitgehuwelijkt. Mannen uit de hogere 

kasten vernederden haar. Phoolan Devi legde zich er 

niet bij neer: ze sloot zich aan bij een roversbende om 

wraak te nemen op rijke landeigenaren. Jarenlang 

vocht ze als bendeleidster met haar bendeleden tegen 

onderdrukking van vrouwen en tegen het kasten-

stelsel. De plunderende en moordende bandieten 

verdeelden hun buit onder de armen. Phoolan Devi 

wist de politie altijd te ontlopen en was gevreesd en 

geliefd in het hele land. In 1983 gaf ze zich uiteindelijk 

vrijwillig over voor een juichend publiek van duizen-

den mensen. Toen ze elf jaar later uit de gevangenis den mensen. Toen ze elf jaar later uit de gevangenis 

(1910-1997) werd geboren in 

een katholiek gezin en werd 

als zuster uit gezonden naar 

Calcutta. Daar bekommerde 

en hielp vooral stervenden, 

 in 1988 veroorzaakte 

Ravi Shankar
Ravi Shankar werd in 1920 geboren in Varanasi (Benares). Hij is een 

wereldberoemde muzikant, die met de sitar, een snaarinstrument uit 

Noord-India, de Indiase muziek bekendmaakte in het westen. Hij werkte 

samen met de Beatles en werd bekend in de popcultuur: in 1969 stond hij 

op muziekfestival Woodstock. De Amerikaanse zangeres Norah Jones 

(Geetali Norah Jones Shankar) is een dochter van Ravi Shankar.

Antwoorden: 1b, 2c, 3b, 4a, 5c, 6a, 7c, 8b, 9c, 10b, 11a, 12a, 13a, 14a, 15b, 16c, 17b, 18b, 19c, 20a
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