
 



“Don’t judge the moment, let your worst  
things become your greatest gifts’’ 

(Tony Robbins)



Dit boek is een levensboek gevuld met wijsheid die jou terugbrengt naar de 
magie van het leven. Je menselijke pijn, angst en verdriet durven overstijgen 
zorgt voor verwondering van het menselijk bestaan. Het is zo bedoeld.

In Vrede sluiten met je afkomst - Mijn werkelijke waarde als vrouw, overstijg ik 
mijn pijnlijk en duaal menselijk bestaan in ruil voor een bezield leven. Het 
wiel hoeft niet iedere keer opnieuw uitgevonden te worden. Ik loop mijn 
pad en bied jou graag mijn lessen aan, zodat ook jij doorloopt op jouw pad. 
Ook jij verdient een leven waarin jij jouw werkelijke waarde als vrouw of 
man kent, voelt, belichaamt en leeft. Dit boek leid jou naar jouw innerlijke 
bevrijding op alle vlakken van jouw leven. Naar een leven in onvoorwaar-
delijke liefde en compassie voor jezelf en de ander. Bezield en vrij.

‘’Voor mij is dit boek op vele punten een feest van herkenning. Dit boek 
herinnert mij aan wie ik werkelijk ben. Ik identificeer me niet meer met een 
kleur, volk, land of etnische afkomst. Door het lezen van dit boek keer ik 
terug naar mijn spirituele essentie en omarm ik wie ik echt ben. Wij allen 
zijn kleur-, ras-, geslacht- en landloos. Wij zijn spirituele wezens die een 
keuze hebben gemaakt om in een bepaald land, een bepaalde familie, cul-
tuur, religie of juist een omgeving zonder religie, te incarneren. Het is goed 
om je bewust te zijn van de invloed die je ondergaat als je als mens op aarde 
incarneert.

Dank je wel Jane dat je de adviezen van je Spirits hebt gevolgd en een stukje 
heling hebt gekregen die je nu deelt met anderen.’’

Dr. Roy Martina, Holistisch arts en auteur van de wereldbestseller ‘Emotio-
neel Evenwicht’

‘Vrede sluiten met je afkomst’ niet alleen de titel van een prachtig boek, 
maar ook een thema dat je aan het denken zet.

Jane vertelt in haar eerste boek openhartig over haar verleden. Het boek 
leest als een trein, je wilt doorlezen om te ontdekken hoe Jane zich door haar 
leven heen beweegt. Jane raakt je, door eerlijk en open te vertellen over haar 
misbruikverleden. Het boek is in liefde geschreven, waarmee Jane meteen 
laat zien dat ze echt vrede heeft gesloten met haar verleden. Niet alleen 
met haar aardse, ook met haar spirituele verleden. Als je vrede sluit met je 
aardse en spirituele afkomst leef je vrijer en blijer en dat is wat Jane laat zien. 
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Dit boek is voor iedereen die meer vreugde wil ervaren. Vrede sluiten met 
je afkomst is een van de sleutels tot jouw geluk op aarde. Dat geldt voor 
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Voorwoord

De magie begint. Joyce Beckker heeft haar vierde sessie bij mij. Haar zoek-
tocht om haar seksuele energie, haar levensstroom weer te laten stromen, 
vraagt om contact te maken met haar afkomst. Afwijzing van haar Indische 
afkomst, is het afwijzen van haar bestaan en daarmee van zichzelf. Hierdoor 
blokkeert de stroom van seksuele energie oftewel haar levenskracht. 

We reizen in energievorm af naar Indonesië. Eenmaal terug in ons lijf moe-
ten we beiden bijkomen van de magische ervaringen. Plots vallen mijn ge-
dachten stil. In deze stilte klinkt luid en duidelijk de - voor mij bekende 
- stem van het universum:

“Schrijf een boek met Joyce. De titel is Vrede sluiten met je afkomst.”

Het is dan 16 november 2020. 

Joyce en ik zijn beiden verrukt over het idee dat we samen een boek gaan 
schrijven. Een boek schrijven staat al enige jaren op mijn bucketlist. Maar 
tot nu toe lukt het niet om een begin te maken om mijn verhaal op papier te 
zetten. Met groot succes begeleid ik al jaren mensen die vrede willen sluiten 
met hun afkomst. Maar omdat ik zelf niet op de titel zou zijn gekomen, geeft 
het universum mij een zetje in de juiste richting. Onverwachts en verras-
send wordt mijn diep verlangen vervuld.

Joyce is al schrijver. Ik nog niet. Coby Nuruwe wordt mijn schrijfcoach. In 
januari 2021 starten wij met de coaching. Joyce en ik voelen na enige tijd aan 
dat we ieder ons eigen boek moeten schrijven. Onze boekbespreking wordt 
een auteursoverleg. 

Tijdens het schrijven duik ik in mijn familieleven. Oude, pijnlijke herinne-
ringen en daarmee samenhangende patronen komen naar boven. Ik ervaar 
onverwachts, ondanks jarenlange innerlijk werk, diep verdriet en pijn. Ik 
kom vast te zitten in mijn emoties. De eerste schrijversblokkades doen hun 
intrede. Het is een proces van vallen en opstaan, waarin ik telkens weer 
geconfronteerd word met oude pijnstukken. In het contact met de Gidsen 
weet ik mezelf hier steeds weer van te helen en op de rails te krijgen.

Zo leidt het schrijven van dit boek mij naar mijn diepste genezing van men-
selijke ervaringen binnen mijn familielijnen. Het boek heelt mij niet alleen. 



Het brengt mij naar mijn innerlijke bevrijding. Het schrijven geeft mij diep-
gaande inzichten in de processen binnen de familie. Het tilt mijn bewustzijn 
naar een volgend niveau. Het proces is verrijkend en verruimend.

Zo realiseer ik mij met enige triestheid dat ik mijn familieleden niet echt 
ken. Ik weet niet eens of nanie, de moeder van mijn moeder, broers of zus-
ters heeft. Met geen van mijn familieleden heb ik ooit gesproken over hun 
bucketlist, hun dromen, hun groei. Hun menselijke emoties en strijd in het 
leven heb ik aanschouwd en ik heb er deel van uitgemaakt. Maar we zijn 
geen deelgenoot van elkaars dromen en diepste verlangens. Een groot deel 
van mijn familie is er niet meer. Ik kan via meditatie contact maken met hen, 
maar dat is wat anders dan onder het genot van een hapje en een drankje 
op Blauwgrond, mijn geboorteplek in Suriname, over onze dromen en ver-
langens praten.

Wat een gemiste kansen zijn dit!

Naast de redenen van het universum om mij dit boek te laten schrijven, 
heb ik mijn eigen persoonlijke belangen. Ik wil dat mijn twee zonen, mijn 
kleinkinderen en ik elkaar echt leren kennen voordat ik de aarde verlaat. 
Eigenlijk zou ik het liefst iedereen willen kennen. Ik zou iedereen willen 
uitnodigen om verbinding met elkaar te maken vanuit ons hart. Dat maakt 
het menselijk leven op aarde veilig en bijzonder aangenaam.

Communicatie vanuit het hart zorgt voor een blij en gelukkig leven voor 
ons allemaal. Het ontbreken ervan zorgt voor ellende, onveiligheid, pijn en 
verdriet. We identificeren onszelf op den duur met deze menselijke pijn en 
schaden daarmee ons eigen en elkaars bestaan.

We vergeten dat we een ziel zijn. Het leiden van een bezield leven is wat 
het menszijn ons te bieden heeft. Dit bezield leven is pas mogelijk als we 
loskomen van de verwarring en illusie van menselijke pijn en verdriet door 
vrede te sluiten met onze afkomst.

Dit is de boodschap vanuit het universum aan de mensheid. Dit boek laat 
zien hoe je vrede sluit met je afkomst om een gelukkig menselijk bestaan te 
leiden. Om dit tastbaar en begrijpelijk te maken, is de inhoud vanuit twee 
niveaus geschreven. Als eerste vanuit het pijnlijk menselijk bestaan met de 
daarbij horende emoties en ervaringen. Hierna worden, als tweede, de erva-
ringen vanuit het zielsbewustzijn beschreven. 

Ik praat open en eerlijk over mijn misbruikervaringen. Dit boek is echter 
geen zelfhulpboek dat specifiek gericht is om misbruik te overwinnen. Mis-
bruik meemaken is onderdeel van mijn levensschool dat mij geleid heeft 
naar het verheffen van seksualiteit, zoals in oorsprong vanuit de Goddelijke 
Bron is bedoeld. Mijn persoonlijke ervaringen samen met de opgenomen 
kwetsbare verhalen van mijn dierbare klanten, helpen je om bewuster jouw 
spiritueel pad te lopen, ongeacht of je misbruik hebt meegemaakt of niet. 

Het boek is opgedeeld in verschillende delen om mijn transformatiepro-
ces helder neer te zetten. Er wordt in sommige gevallen afgeweken van de 
chronologische tijdslijn om de betreffende onderwerpen in tijd inzichtelijk 
te maken.

Wat houdt afkomst in?

Met afkomst wordt het menselijk bestaan met al zijn aspecten bedoeld. Het 
gaat om het land en de familie van herkomst en de onderliggende relaties 
binnen de familie. Naast de culturele achtergrond spelen de relaties tussen 
vrouwen en mannen en de daarbij horende thema’s zoals veiligheid, ge-
lijkwaardigheid, seksualiteit, eigenwaarde, vrouw- en man-zijn, het durven 
spreken van je waarheid, het stellen van grenzen een belangrijke rol.

Waarom heeft het universum mij gevraagd dit boek te schrijven? 

Het antwoord dat ik heb gekregen is: 

‘’Je bent een voorbeeld voor de aarde hoe terug te keren naar je zielsbe-
wustzijn. Jij hebt dit pad doorlopen. Jij belichaamt wat je geleerd hebt en 
helpt anderen moeiteloos terug te keren naar hun zielsbewustzijn. Dit boek 
is belangrijk voor de mensheid om terug te keren naar de oorspronkelijke 
staat als Schepper.”

De inhoud is zorgvuldig opgesteld om jou als lezer op weg te helpen. Ik rea-
liseer mij heel goed dat de persoonlijke verhalen soms heftig zijn. Maar juist 
in de heftigheid van de pijn zit de onmetelijke kracht van ons allemaal ver-
borgen. Door mijn misbruikverleden en vele andere pijnlijke ervaringen te 
overwinnen, heb ik de kraan opengezet naar mijn werkelijke kracht en gaven. 

Ik help jou met hart en ziel om deze kracht ook in jou open te zetten. Bij dit 
boek is daarom een werkboek toegevoegd. Hierin verwerk ik eenvoudige 
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en praktische oefeningen, waarmee jij de juiste stappen zet naar jouw be-
zield leven als Schepper. Misschien dat je door de opgenomen inzichten met 
een andere bril naar je eigen leven gaat kijken.

In het boek zelf zijn een aantal van de oefeningen opgenomen. Het complete 
werkboek kun je met een daarvoor geschikte code van mijn site downloa-
den. Je hebt de mogelijkheid om jouw inzichten meteen digitaal in te vullen 
of het werkboek uit te printen en dan in te vullen. De eerste oefening is voor 
elk hoofdstuk/onderwerp bedoeld. Vind je het fijner om eerst het hele boek 
uit te lezen en dan met de oefening te beginnen? Doe dat dan, maar regis-
treer je inzichten regelmatig in het werkboek. Je traint je brein om in dienst 
van jou te komen. 

Als extra ondersteuning in je proces en als waardering dat je bereid bent om 
je eigen pad te lopen, kun je op mijn website een helende Aloha-meditatie 
downloaden.

Als Spiritual Teacher & Healer on Sacred Sexuality & Soul Embodiment 
werk ik in mijn werk met vele Spirits samen, waaronder de Aloha Spirits 
van Hawaii. In deze meditatie nemen deze Hawaii Spirits en ik jou mee 
naar een van de magische eilanden van Hawaii waar je een bijzondere he-
aling ontvangt. 

Joyce Beckker reisde eerder mee naar Hawaii en zegt het volgende over 
haar ervaring: ‘’Tranen van ontroering biggelen over mijn wangen. Verstild voel 
ik diepe liefde en heling stromen naar mijn hart en baarmoeder. Onder begeleiding 
van Jane heb ik een energetische reis gemaakt naar het eiland Moloka’i in Hawaii. 
Hoe bijzonder dat, naast mooie Spirits ook Moeder Maria meereisde voor heling van 
de vrouwenlijn. Liggend op het witte strand, gewikkeld in koesterende doeken, voel-
de ik hoe ik werd bevrijd van mijn angst voor intimiteit en aanraking. Weggespoeld 
in de golven van de blauwe oceaan.’’  

Doe jezelf als lezer niets tekort en download gerust de meditatie. Het on-
dersteunt je in jouw transformatieproces. Maak gerust volop gebruik van  
de lessen die ik heb mogen leren. Ik wens jou toe dat mijn persoonlijke weg 
jou helpt om makkelijker de jouwe te lopen.  

De Aloha-meditatie en het complete werkboek zijn na aankoop van het 
boek te downloaden op: www.janeharidat.com/vredesluitenmetjeafkomst/

Extra noot van de auteur: 

In dit boek worden, op de naam van mijn broers Leo en Albert Haridat na, 
fictieve namen gebruikt voor de andere broers en zusters. In geval dat een 
fictieve naam gebruikt wordt voor andere personen, wordt dit vermeld. In 
mijn verhalen gebruik ik veelal mijn oorspronkelijke geboortenaam Jeane.  
Nadat een leerkracht in de derde klas van de basisschool mij opeens Jane 
noemt, besluit ik dat ik vanaf dat moment Jane heet. Ik vind dat chiquer en 
krachtiger klinken. Ik realiseer me nu dat het tegelijkertijd een vlucht is ge-
weest van mijn pijnlijk verleden als Jeane.  
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“THERE IS NO PLACE 
LIKE HOME.”

Judy Garland
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Horen pom en roti op hetzelfde bord thuis?
Het is een doordeweekse dag. “Jeane, breng de eieren voor die mevrouw op 
nummer achtentwintig.” Mama pakt een gele plastieken eierenhouder en 
doet er tien verse eieren in. Ik ben tien jaar oud en bezorg op Blauwgrond 
eieren en melk bij klanten van mijn ouders. Die mevrouw van nummer 
achtentwintig woont op het Kerstenproject, dat vlak achter ons huis ligt. We 
kennen haar naam niet, daarom noemen we haar ‘die mevrouw van num-
mer achtentwintig’ genoemd. Ze is altijd vrolijk. Een paar weken geleden is 
ze bevallen van een meisje. Nu heeft ze een jongen en een meisje.

Ik bel blij aan met de eieren in mijn handen. Ze doet open met een grote lach 
op haar gezicht. Haar bloes is halfopen en ze heeft natte plekken bij haar bor-
sten. “Hallo, hoe heet je?”. “Jeane, mevrouw”, antwoord ik verlegen en tege-
lijkertijd verbaasd terwijl ik naar haar lekkende borsten kijk. Zij durft met een 
halfopen, natte blouse de deur open te doen? Zie je wel dat Creolen vrijer zijn. 

Wat zijn haar borsten groot. Mijn kleine hoofd neemt alles tegelijk waar. 
“Kom binnen, wil je een stuk pom? Mijn moeder heeft pom en keksie voor 
me gebakken. Ik ben vandaag achtentwintig jaar oud geworden”, zegt ze 
terwijl ze de eieren aanneemt. “Mevrouw, ik weet niet wat pom en keksie 
zijn”, antwoord ik zacht terwijl ik naar de grond kijk. Langzaam loop ik 
achter haar naar binnen Beide kinderen liggen op een matras op de grond 
te slapen. Nieuwsgierig kijk ik rond. De woonkamer is groter en anders 
ingericht dan thuis bij mij. Er staat een bank tegen de muur en een grote 
tafel met plastieken stoelen eromheen. Aan de muur hangen foto’s van de 
familie. Op de tafel staan bakblikken bedekt met aluminiumfolie. Heerlijke 
geuren dringen mijn neus binnen. 

De jarige haalt de aluminiumfolie van een van de bakblikken af. Ze scheurt 
een stuk cutright af uit een doos. Cutright lijkt op bakpapier. Het wordt net 
als aluminiumfolie gebruikt om iets eetbaars in te verpakken. Met een le-
pel lepelt ze stukjes uit het blik en reikt het mij verpakt aan. Het is bruin, 
zacht en papperig. Het is wat vettig aan de bovenkant. De geur is een beetje 
vreemd. Ik ben nieuwsgierig naar de smaak. 

Ik krijg ook een stuk keksie mee. Het is een luchtige bruine koek. Het komt 
mij bekend voor. Opeens weet ik het weer. Het ligt weleens naast de belegde 
broodjes bij de Chinees. Met twee vingers doe ik voorzichtig een stuk pom 
in mijn mond. Een smaaksensatie vult mijn mond. Het smaakt vreemd en 
tegelijkertijd spannend. Er zit kip in. Wat is het heerlijk! De koek lijk wel 

een spons. Het heeft kleine gaatjes. Bovenop zitten gekleurde muisjes. Als 
ik erop bijt hoor ik gekraak. Wat is dit leuk en heerlijk. Niemand krijgt een 
stuk, ik eet lekker alles op voordat ik thuis ben.  “Ma, wanneer moet ik weer 
eieren brengen voor die mevrouw van nummer achtentwintig?”. Ik kan niet 
wachten om terug te gaan. Deze mevrouw met haar lekkende borsten is 
heel lief. Ze lacht als ze mij ziet. Ik huppel met een snoepje in mijn mond 
weg nadat ik de eieren heb afgegeven. Ze is mijn grote vriendin.

Het is heet. De zon schijnt fel. Opeens wordt de lucht gevuld met loeiende 
politiesirenes. Ze stoppen achter ons huis, op het Kerstenproject. Mijn buren 
rennen naar de plek waar het geluid van de sirenes is gestopt. Ik ben in de 
kippenren om de gelegde eieren op te rapen. In een flits zet ik de mand neer 
op de grond. Mijn hart staat stil. Ik heb een onbestemd gevoel als ik hijgend 
naar de straat ren waar de politie met draaiende lampen en loeiende sire-
nes geparkeerd staat. Een ijskoude hand grijpt naar mijn keel. Alles in mij 
weigert te geloven wat ik zie. Dit is een vergissing, dit kan niet waar zijn. Ik 
zie mijn geliefde vriendin in de politieauto stappen. Ze wordt weggebracht. 
Waarheen? Mijn God waarheen? Ik voel een verlammende paniek in mij 
opkomen, terwijl ik bevroren toekijk. Twee agenten houden haar vast en 
doen de achterdeur van de politieauto open. Ze stapt zonder enig verzet in 
en gaat aan de linkerkant zitten. Een politieman stapt met haar mee en gaat 
tegenover haar zitten.

Het voelt alsof iemand iets waardevols van mij afpakt. Een kostbare vriend-
schap dreigt abrupt te eindigen.

“Ze heeft lef. Ze heeft haar man vannacht morsdood geslagen toen hij thuis-
kwam. Volgens haar bedroog hij haar. Wat gaat met de kinderen gebeuren? 
Zij gaat naar de gevangenis en hij is dood. Het is vreselijk!” 

Ik luister naar de verhalen. Totaal uit het veld geslagen en verward kijk ik 
de wegrijdende auto na. Opeens draait mijn vriendin haar hoofd om. Onze 
ogen treffen elkaar. Ik zie een glimlach op haar gezicht verschijnen als ze 
mij aankijkt. Die glimlach blijft voor eeuwig bij mij. Net als de smaak van 
pom en keksie. Op weg naar school koop ik vaak een broodje pom. Als ik 
keksie zie koop ik het ook. Zo wil ik mijn vriendin eren. Ik heb haar nooit 
meer teruggezien. 

De pomtraditie zet zich voort. Mijn familie leert het gerecht kennen op feest-
jes bij Creoolse familieleden. Mijn ouders vinden er niet veel aan, maar eten 
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het wel op als het opgediend wordt. Keksie en andere koeksoorten smaken 
hen wel goed. Het is 2 januari 1973. Papa is jarig. Een aangetrouwde Creool-
se nicht biedt aan om twee grote blikken pom te maken als zijn verjaardags-
cadeau. Papa stemt toe. Achter op het erf staat een grote pan op het vuur. 
Daarin wordt kip in masala bereid. Mijn moeder draait het vlees voorzichtig 
om, zodat het aan alle kanten bakt. Enkele stukken vallen op de grond. Ze 
raapt de stukjes vlees op en gooit ze naar de watertandende honden. Om 
de houten tafel heen staan mijn zussen en oudste schoonzus. Ze vullen de 
deegballen met een mengsel van gemalen gele erwten. Hiermee maken ze 
de roti’s. Als de balletjes gevuld zijn worden ze een voor een platgedrukt 
en uitgerold. De grote gietijzeren plaat waarop ze gebakken worden, is heet 
genoeg om de roti’s snel gaar te bakken.

Vanavond eten de gasten roti met masalakip, groenten en pittige chutney. 
Naast de roti ligt voor het eerst een stukje pom. Hindoestanen en Creolen 
verenigen zich op hetzelfde bord. Ook al hoort bij pom een ander soort vlees-
gerecht, vereniging is altijd mogelijk. Niet iedereen is bereid om zich te ver-
enigen met de ander. ‘’Wat is dat?’’ vragen sommige gasten als ze hun bord 
met eten van het dienblad pakken. ‘’Dat is pom’’, vertelt mijn vader. ‘’We 
hebben nog nooit pom gegeten.” Ze nemen een hap en schuiven het met 
een ontevreden gezicht aan de kant van hun bord. Hun roti eten ze wel op. 

De pom maakt onze familie tot een apart soort Hindoestanen. We zijn een 
beetje ondefinieerbaar. We horen er als Hindoestanen bij, maar toch ook 
weer niet helemaal. We zijn katholiek en mogen nooit op z’n Hindoestaans 
trouwen. Vreemde gerechten komen opeens naast het bekende gerecht te 
liggen, waardoor onze keuken niet meer traditioneel is. Zijn wij een ver-
basterd ras geworden? ‘Vercreoolst’, zoals sommige mensen uit de buurt 
zeggen.

Waar hoor ik thuis?

Hoe word ik weer Hindoestaan? 
Ik ben elf jaar oud. De Gertrudeschool waarop ik zit, is uit. Ik loop in ge-
dachten verzonken door de Mahonielaan naar de halte waar ik de bus naar 
huis moet pakken. De zon is fel, maar ik heb geen last van de warmte. Mijn 
overpeinzingen hebben mijn focus. Ik trouw nooit met een Hindoestaan. 
Ook al ben ik Hindoestaan, ik trouw nooit met een Hindoestaan. Want Hin-
doestaanse mannen zuipen, ze slaan hun vrouwen en hebben geen respect 
voor je. Hindoestaans zijn betekent pijn hebben. Lijden. Hindoestaans zijn 

betekent mezelf opsluiten. Stil zijn. Niet mogen spreken. Onderdanig zijn. 
Minderwaardig zijn. Minder dan de man zijn. Mannen zijn vanzelfsprekend 
meer waard dan vrouwen. Als vrouw heb ik te luisteren naar al mijn broers. 
Niet alleen omdat ik de jongste ben van het gezin, maar vooral omdat zij 
man zijn. Als man mogen ze alles. Het maakt niet uit of ze jonger of ouder 
zijn dan ik. Omdat ik een vrouw ben, mag ik niets. Ik moet jurken tot over 
mijn knietjes dragen. Ik mag geen lange broeken dragen, want dat is een 
schande en sletterig. Ik mag niet opvallen. Ik moet verlegen kijken, anders 
ben ik brutaal en krijg ik klappen. Ik mag niet tegenspreken, want dan ben 
ik brutaal. Ik moet bescheiden zijn. Hindoestanen zijn dom. Ze zijn zuinig. 
Ze zijn niet te vertrouwen. Ze misbruiken je.

Kortom, Hindoestaans zijn is onveilig. Ik wil daarom geen Hindoestaan 
zijn.

Creolen zijn vrijer. Ze kleden zich sexy. Je ziet hun blote benen, soms zelfs 
hun billen. Ze lachen hard. Ze zijn van nature brutaal en durven veel meer. 
Ze mogen meer dan Hindoestanen. Ze feesten en dansen. Ze zijn vrij en 
mogen alles wat ik niet mag. Ze komen voor hun mening uit. Als ze het 
niet eens zijn met iets, laten ze het je merken. Maar sommige Creolen zijn 
volgens sommige familieleden ook hebberig, want ze komen altijd om een 
extra ‘pakketje’ vragen, ook al hebben ze hun buik volgegeten. Als Hin-
doestaan mag je dit niet doen. Vragen is niet netjes. Blijf altijd bescheiden, 
ook al wil je meer. Laat je werkelijk verlangen niet blijken, want dat is on-
beleefd en onbescheiden. Volgestopt met deze overtuigingen stap ik in het 
vliegtuig naar Nederland. In Nederland vul ik deze rugtas met nog meer 
identiteitsvragen en stap in juli 1977 weer het vliegtuig in om terug te keren 
naar Suriname.

Het geluid van het vliegtuig is rustig, de wolken zijn wit, de lucht is blauw. 
De zon schijnt. Naast mij stopt een kar met ontbijtbladen. De stewardess 
reikt mij een blad aan en vraagt of ik wat wil drinken. “Cola alsjeblieft” Ik 
kauw langzaam en overdenk mijn situatie. Ik heb net op Schiphol afscheid 
genomen van Leo en Mildred. Met pijn en verdriet in mijn hart verlaat ik 
Nederland. Mijn jaren in Zundert reizen met mij mee, ook al heb ik een 
enkeltje richting Suriname. Ik kijk naar mijn Hindoestaanse buurvrouw die 
net als nanie een witte orni over haar hoofd draagt. “Bahare dher bedjaar he”, 
zeg ik trots tegen haar. Ik voel mij trots en blij dat ik na jaren weer Hin-
doestaans kan praten. Ze kijkt mij vreemd aan en knikt alleen maar... Ik vind 
het raar dat ze niets terugzegt. Wat is er aan de hand? Pas veel later ontdek 
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ik dat ik tegen haar gezegd heb dat er veel markt in de wolken is. Ik had het 
woord badher dat wolken betekent verward met bedjaar dat markt betekent.  

Deze gebeurtenis zit in mijn geheugen gegrift. Het blijft een verse herin-
nering aan een komisch incident met een bittere nasmaak. Ik ben de Hin-
doestaanse taal niet goed machtig en voel een gemis van identiteit. Voor 
mijn vertrek naar Nederland praat ik Hindoestaans, Nederlands en Suri-
naams thuis. In Nederland praat ik vier jaar lang alleen Nederlands. 

Hindoestaan zijn is onveilig en bovendien beheers ik de taal onvoldoende. 
In het gezelschap van Hindoestanen die Hindoestaans praten voel ik me 
opgelaten, omdat ik de helft mis van wat ze zeggen. Het is mijn afkomst en 
taal. Toch voel ik mij in geen van beide thuis. Ik trouw met een Creoolse man, 
reis de wereld over, praat vloeiend andere talen. Behalve het Hindoestaan-
se. Mijn hele wezen verlangt onbewust naar een thuiskomst. Mama en nanie 
spreken de taal wel goed. Hoe is het voor hen? “Twee Goden kunnen niet 
op hetzelfde kussen slapen. Jullie zijn allemaal gedoopt. Wij zijn dus katho-
liek. Trouwen op z’n Hindoestaans kan ook niet!”, klinkt de stem van mijn 
vader. Mijn moeder zegt niets terug, maar ik merk in haar ogen dat ze ook 
wat mist. Ze is als oudste dochter van nanie in een Hindoestaans gezin ge-
boren. Als ze op jonge leeftijd naar het katholieke internaat Rajpur verhuist, 
omdat nanie als melaatse in Majella moet worden opgenomen, moet ze zich 
bekeren tot het katholieke geloof.  

O moeder, wat mis ik je. Ik zit met zoveel vragen waar ik geen antwoord op 
weet. Hoe is het voor jou geweest om afstand te doen van je Hindoewortels? 
Heb je makkelijk kunnen wennen aan het katholiek geloof? Wat verlang ik 
ernaar om jou weer op die houten bank op de veranda te zien zitten en je te 
horen zeggen “Jeane, breng thee voor me.” Uit jouw mond wil ik het ant-
woord horen, moeder. Ik ben bereid eens een keer geduldig te luisteren naar 
jouw beklag. In jouw beklag zitten de antwoorden verscholen over hoe jij 
het leven beleeft. Tussen de regels door vertellen de emoties hoe jij je werke-
lijk voelt. Wat jouw innerlijke strijd is. Ik wil je zeggen dat ik je zoveel beter 
begrijp. Jouw stilzwijgende blik als papa resoluut uit waar hij in gelooft, 
zit op mijn netvlies gebrand. Je weet niet anders dan de stem van je Hin-
doestaans hart te negeren en je over te geven aan een opgedrongen geloof.

Nanie heeft net als jij ook noodgedwongen haar Hindoestaanse afkomst op-
gegeven om opgenomen te worden in het rooms-katholieke Majella. “Betie, 
als ik kon lopen deed ik vaker mijn puja’s. Nu kan ik dat niet en van de 

kerk mag dat niet.” Ik hoor de onmacht en het gemis in nanie’s stem. Ook 
ik ben gedoopt, omdat ik daardoor naar een katholieke school kan en zo 
beter onderwijs geniet. Ik leer automatisch te denken en te geloven dat het 
Hindoestaanse geloof minder waard is dat het katholieke. Ik weet niets van 
het Hindoegeloof en zijn rituelen af. Ik praat onvoldoende Hindoestaans, 
omdat Nederlands spreken beter is voor mijn ontwikkeling. 

Vanuit mijn voorouderlijn stromen de minderwaardigheid en ontheem-
ding door naar mijn leven. De gevolgen van misbruik en de verstoorde  
relaties tussen vrouwen en mannen in mijn familie verergeren de kijk op 
mijn zelfbeeld en waarde als Hindoestaanse vrouw. Ik besef nu pas dat  
de ontheemding, ontworteling en onveiligheid al generaties terug zijn  
begonnen.

In 2002 verschijnt Shiva zij aan zij met aartsengel Michael tijdens een spi-
rituele workshop van Jhadten Jewall. Hij staat krachtig en schreeuwt tegen 
mij: “Erken wie je bent.  Erken wie je bent.  Erken wie je bent!” Ik zit trillend 
op de grond en roep in stilte: “Ik zal dat doen. Ik zal dat doen!” Ik heb het 
gevoel dat ik door Shiva en Michael tegen een muur ben gegooid. Ik kan 
geen kant meer op. Ik lees over Shiva, Brahma en andere goden. Met vrien-
den bezoek ik een paar keer een mandir, een Hindoetempel, in Nederland. 
Elke zondagmiddag zit ik gekluisterd voor de buis en mis ik geen enkele 
uitzending van de Hindoe-omroep OHM. Ik mediteer dagelijks met Shiva. 
In mijn droom verschijnt Krishna. Hij laat mij een zwartfluwelen koe zien 
die gekleed is met schitterende stenen. De koe kijkt speels en ondeugend 
naar mij. Ik til te zwaar aan alles. Ik werk elke dag aan mijn innerlijke ont-
wikkeling en neem het allemaal te serieus. Krishna nodigt mij uit speelser 
te worden in het leven. 

Het onwennig gevoel verdwijnt maar niet uit mijn onderbuik als ik in gezel-
schap van andere Hindoestanen ben. Ik voel mij ontheemd en kan maar niet 
wortelen. Het ligt niet aan het feit dat ik bekeken word, omdat ik getrouwd 
ben met een Creoolse man en daardoor soms afkeurende blikken krijg. De 
ontworteling is al bij mijn geboorte meegegeven en de omstandigheden 
vergroten het gevoel. Ook na mijn scheiding blijft het ontheemde gevoel 
onverminderd bestaan. 

Als Jhadten in 2006 een spirituele reis naar India organiseert, weet ik dat ik 
mee moet. In de felle zon zit ik in een bak op de rug van een olifant. Kirsten, 
een Nijmeegse die ook is meegereisd naar India, zit naast mij. We bewegen 
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van links naar rechts als de olifant ons behoedzaam naar de tempel brengt 
die op de top van de berg staat. De olifant zakt op zijn poten om mij te laten 
uitstappen. Langzaam loop ik naar de ingang van de tempel. Bij het beeld 
van een voor mij onbekende Hindoegodin sta ik opeens stil. Mijn voeten 
kunnen niet verder. Vastgenageld aan de grond blijf ik staan. 

”Betie, doe hier een puja voor mij.” Nanie is er! Ik hoor haar stem. Ze is al 
twintig jaar dood maar dient zich opeens aan in India. Ik ben overdonderd, 
maar voldoe aan haar wens. Ontroerd koop ik bloemen bij een van de vele 
aanbieders en leg het neer bij het beeld van de godin. 

“This is Durga. She is one of our most important Hindu Goddesses”, zegt een 
stem naast mij. Ik draai mij om en zie onze reisgids Amar naast mij staan. 
Ik vertel hem wat er met mij is gebeurd. Hij knikt en laat mij alleen om na-
nie’s wens in vervulling te brengen. Ik zing op gevoel een aantal keren ‘Om 
Namah Shivaja’ en de Gayatrie mantra. Door mijn lijf stroomt een golf van 
blijdschap en liefde. Nanie is terug!  Ze helpt mij via de puja om ook zelf 
contact te maken met de moedergodin Durga. Mata Durga of moedergodin 
Durga wordt afgebeeld met veel armen, waarmee ze een symbool of wapen 
vasthoudt. Deze symbolen zijn geschonken door andere goden. Hierdoor is 
ze goed bewapend om al het kwaad in de wereld aan te gaan en rechtvaar-
digheid in de wereld te herstellen. Zij symboliseert ook Shakti, de goddelij-
ke vrouwelijke kracht.

“Vergeef mij, nanie dat ik er niet was toen je stierf. Pas toen je begraven was, 
hoorde ik over je dood”, fluister ik met tranen in mijn ogen. “Ik ben blij dat 
je bij mij bent.” De volgende dag bevind ik me samen met ons reisgezel-
schap dicht bij de Brahma-tempel die op een eilandje is gebouwd. Het is 
niet toegankelijk voor publiek. Mijn hart klopt opeens sneller, mijn gedach-
ten verdwijnen. Er is slechts stilte in mij. Mijn hart vult zich met een over-
weldigend zachte stroom van energie. De tranen van ontroering stromen 
over mijn wangen. Ik hoor opnieuw ’nanie’s stem. “Betie doe ook hier een 
puja voor mij. Ik moet mijn lijn met Bharat herstellen.” Bharat is de Sans-
kriet-naam voor India. Ik schakel een pandit, een Hindoepriester in die mij 
helpt om een puja voor nanie te doen om haar lijn met India te herstellen. 

De pandit stelt mij vragen in het Hindi. Omdat ik slechts enkele woorden 
versta, geef ik allerlei foute antwoorden. Beschaamd vraag ik Amar om 
voor mij te vertalen. Ik troost mezelf met de gedachte dat India honder-
den dialecten kent. Ik doe mijn best om niet door de mand te vallen met 

mijn gebrek aan de taalkennis. Maar niet iedereen trapt erin. “Sister, do you 
speak Spanish? Your Hindi is no good”, zeggen sommige Indiërs tegen mij. Het 
klinkt komisch, maar ik proef de nasmaak. Zal ik mij ooit helemaal Hin-
doestaans voelen? Ik heb het gevoel dat ze me niet voor vol aanzien. 

Ik versta de woorden niet, maar de klanken van Hindoestaanse liedjes ra-
ken mij al vanaf mijn jongste jaren tot diep in mijn ziel. De trilling vibreert 
tot in mijn cellen. In januari 2009 ga ik over tot actie. Mijn afkomst staat te 
ver van mij af. Ik wil het contact herstellen, mezelf terugvinden. Mezelf aar-
den in de cultuur waaruit ik voortkom. Ik besluit om via het dansen contact 
te maken met mijn afkomst. Bij een dansschool boek ik privélessen en start 
op mijn vijftigste met orisi tempeldansen. 

Als de klanken van Guru Brahma in mijn woonkamer klinken, stromen de 
tranen van geluk en herkenning onafgebroken over mijn wangen. Ik leer de 
eerste stappen om dansend in mijn cultuur te stappen. Mijn lichaam en ziel 
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zijn gevuld met vreugde. Ik ben geraakt. Mijn hele wezen opent zich en ik 
ontvang de klanken tot in het diepste van mijn ziel. Tijdens het dansen daalt 
een warme stroom van energie in mij neer en glijd ik in een warm bad. Met 
gesloten ogen kom ik thuis in de open armen van de Hindoegoden Brahma, 
Vishnu en Shiva. Mijn hart staat volledig open.

Ik ben eindelijk thuis. De tranen stromen over mijn wangen. De dansles-
sen zijn gestopt. De verbinding met de cultuur en de Goden blijft en wordt 
krachtiger. Ik neem een volgende stap. 

“I would love to perform for you. Please give me the opportunity. I want to per-
form some classical Indian dance for you”, laat ik de organisatie van Peter 
Senge in januari 2010 weten. Ik reis begin maart naar Boston om deel 
te nemen aan de leiderschapstraining van Peter. Trots wil ik al na twee 
maanden mijn roots aan de wereld tonen. Ik neem mijn outfit en make-up 
mee. Als het dagprogramma stopt en de borrel begint, ren ik naar mijn 
hotelkamer en tover mezelf om tot een danseres. “O my God, who is she? O, 
it’s Jane”, wordt van alle kanten geroepen als ik de deur open en de volle 
ruimte inloop. Ik treed op en speel het klaar danspasjes te leren aan de vijf-
enveertig aanwezige managers en directeuren uit alle delen van de wereld 
en Peter en zijn staf. We dansen en genieten samen van baithak gana. De 
sfeer is veilig en open. Door mijn afkomst te tonen, ontstaat een ongekend 
gevoel van eenheid en liefde. Alle maskers vallen af. We zijn blije kinderen 
die samen genieten.

Thuiskomen door bevrijding 
De dansschool bestaat dertien jaar. Alle cursisten moeten in het Isala The-
ater optreden. In de kleedkamers heerst bedrijvigheid. De groepen maken 
zich klaar voor hun optredens. De sfeer is vrolijk, de lucht gevuld met de 
geur van haarspray en parfum. De gezichten zijn versierd met make-up en 
sieraden. De Indiase muziek klinkt door tot in de kleedkamers. In de zaal 
zitten vijfhonderd voornamelijk Hindoestanen. Het zweet sijpelt langs mijn 
rug naar beneden. Ik heb een solo-optreden en dans straks dus alleen op 
een groot podium. Ik mediteer, want ik ben nerveus. Het podium voelt als 
een confrontatie met mijn afkomst. God help mij, houd mij in balans. Ik wil 
geen fouten maken. Ik wil niet afgaan voor zoveel Hindoestanen. Ik wil 
genezen van mijn onveiligheid. “Jane danst pas sinds drie maanden en is 
de oudste deelnemer. Ze zal twee nummers opvoeren”, kondigt presentatri-
ce Mila aan. Bloednerveus stap ik het grote podium op en kijk in de zaal 
met voornamelijk Hindoestanen. De dans duurt minder dan 5 minuten bij 

elkaar. Ik heb geen tijd om lang stil te staan bij mijn nervositeit en geef mij 
over aan het optreden.

“Mevrouw, wat heeft u prachtig gedanst. Gefeliciteerd.” In de pauze komen 
mensen uit de zaal naar mij toe. Ik ontvang veel complimenten over mijn 
optreden. Dankbaarheid en blijdschap overspoelen mij. De verankering in 
mijn afkomst neemt toe. Blijkbaar word ik gezien en gewaardeerd. De vei-
ligheid groeit.

Voor mijn nieuwe bedrijf laat ik in 2013 een video maken. Ik besluit om 
mijn misbruikverleden hierin te noemen. “Hoi Jami en Isvar, komen jullie 
lunchen bij mij? Ik wil jullie iets persoonlijks vertellen en dat kan niet via 
de telefoon.” Ik vind het moeilijk, maar ik moet het mijn kinderen vertellen 
voordat de video online gaat. Mijn zonen reageren liefdevol en vol begrip. 
“Ik wil niet dat jullie je hier ooit druk om maken. Het is mijn verleden en 
ik wil niet dat jullie mijn pijn en verdriet overnemen. Het is niet van jullie”, 
vraag ik mijn kinderen.     

Het is in het najaar 2014 als de telefoon gaat. “Mevrouw Haridat, u spreekt 
met Soeresh. Ik ben van een Hindoestaanse vereniging uit Den Haag. Ik heb 
uw naam doorgekregen van de programmamaker die voor Stichting Nieuw 
Wij een video over uw misbruikervaringen heeft gemaakt. We organiseren 
een congres over misbruik in de Hindoestaanse gemeenschap. Deze video 
wordt op dit congres getoond. We zouden u graag als panellid willen heb-
ben. Wilt u hieraan meewerken?”

Ik ben nerveus, maar weet hoe belangrijk het is om deel te nemen. Ik wil 
genezen van mijn onveilig gevoel naar Hindoestaanse mannen toe en gooi 
mezelf wederom voor de leeuwen. Verschillende Tweede Kamerleden zijn 
aanwezig. Het congres is groots opgezet. Ik ben vastbesloten om door de on-
veiligheid heen te breken. “Neem iemand die zegt dat hij of zij is misbruikt 
serieus. Die persoon die hierover vertelt, stelt zich niet zomaar kwetsbaar 
op. Wees bereid om met liefde open te staan en echt te luisteren. Veroor-
deel niet. Een kind veroorzaakt niet zelf het misbruik en kan daarvoor niet 
veroordeeld worden. Hoe is het voor jullie om dit te horen?”, vraag ik het 
aanwezig publiek.

“Mevrouw, alle respect dat u zich zo heeft laten zien. Heel moedig van u”, 
zeggen veel Hindoestaanse vrouwen en mannen in de pauze tegen mij. 
Sommigen omhelzen mij.
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“Ik ben ook misbruikt. Door mijn moeder”, vertelt een man tegen mij. We 
staan in alle openheid te praten over wat het met hem gedaan heeft.

Mijn hart maakt blije sprongetjes. Wat een onverwachte wonderen brengt 
dit congres met zich mee. De openheid over seksualiteit is helend. Er is to-
tale erkenning vanuit de gemeenschap. Niets wordt onder het tapijt gescho-
ven. De misstanden worden besproken. Er wordt beleid ontwikkeld om ze 
te bestrijden. Dit voelt als een erkenning van mijn persoonlijke situatie. Het 
vertrouwen in mijn afkomst groeit, net als mijn innerlijke vrede. Mijn vei-
ligheid groeit steeds groter, waardoor ik in mijn cultuur veranker. De sfeer 
is ongedwongen en open. Praktisch alle aanwezigen praten Nederlands. Ik 
ontdek dat niet elke Hindoestaan automatisch de eigen taal machtig is. Wat 
een opluchting! Ik kom los van mijn schaamte dat ik de taal niet goed spreek. 
Onze harten spreken tot elkaar op een bijeenkomst die ons allen aangaat. De 
saamhorigheid overstijgt daardoor automatisch de taalbarrières. 

Alles in mij schreeuwt om taboes op seksualiteit en misbruik voorgoed te 
doorbreken. De openheid moet groter worden. Ik besluit mijn zichtbaarheid 
te vergroten door zelf de media op te zoeken en word door verschillende 
tijdschriften uitgenodigd voor een reportage met naaktfoto’s. Trots laat ik 
begin april 2015 mijn vrienden en kinderen mijn naaktfoto’s zien die gepu-
bliceerd zijn in de rubriek Not just Anybody van de Viva. Het is de eerste 
editie, waarin de gezichten getoond worden. Trots sta ik poedelnaakt op 
twee pagina’s breed. In mei 2015 sta ik weer naakt in het blad Vrouw. 

In 2015 ben ik in Den Haag op een netwerkbijeenkomst voor Hindoestaan-
se ondernemers. “Mevrouw, klopt het dat u naakt in de Viva staat? Wij 
willen u zeggen dat we u enorm bewonderen. U heeft zoveel lef getoond 
door poedelnaakt in de Viva te verschijnen. U bent een voorbeeld voor ons  
Hindoestanen”, zegt een onbekend Hindoestaans echtpaar tegen mij. De 
tranen prikken in mijn ogen, ik wil dansen, juichen en gillen van blijdschap. 
De veiligheid en verankering in mijn afkomst groeien verder. Wekenlang lig 
ik naakt in de schappen van de boekhandel en supermarkten in Nederland. 
Wat is dit lekker! Mijn innerlijke drang om los te breken en me te tonen zoals 
ik ben, overstijgt de angst wat anderen van mij zullen denken. Ik leer mezelf 
om mijn lichaam te accepteren zoals het is. 

Ik mag gezien worden en daarmee wil ik een voorbeeld zijn voor elke 
vrouw die innerlijk wil losbreken. Door los te breken van de mening van de 
anderen, breek ik los van oude patronen, pijn en verdriet. Overstijg ik het 

misbruikverleden en zijn blokkades. Mijn zichtbaarheid en openheid hel-
pen mij om steeds beter de gevolgen van deze ervaringen te transformeren 
naar innerlijke wijsheid kracht en veiligheid. Stap voor stap sluit ik vrede 
met mijn Hindoestaanse afkomst. Elke stap draagt bij aan mijn innerlijke 
vrijheid.

In het najaar van 2015 verschijn ik met mijn misbruikverhaal in het tv-pro-
gramma Vals Plat van de NTR. Mijn verhaal staat ook, vergezeld van mooie 
foto’s, in Psychologie Magazine. Het lukt mij om mijn broer te vergeven 
zonder uitgebreid met hem over de gebeurtenissen te spreken. Gepassio-
neerd wil ik de wereld laten weten hoe belangrijk vergeving is.  

“Wachten op medewerking 
van een ander om te ver-
geven, is mij afhankelijk 
opstellen. Ik vergeef om-
dat het om mij gaat en niet 
om hem. Soms zijn dingen 
onbespreekbaar en moet je 
zelf de juiste stappen zet-
ten om je innerlijke rust te 
krijgen.” Met deze instel-
ling en met intens medite-
ren en samenwerken met 
de Spirits lukt het mij om 
echt te vergeven. 

In 2016 praat ik open hier-
over in verschillende ra-
dioprogramma’s.

Ik veranker verder in mijn 
afkomst.  

De hele wereld mag weten 
wie, wat en hoe ik ben. 
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