SiN
Sarnámi Instituut Nederland
Ter bevordering van het culturele erfgoed van de Surinaamse Hindustanen
Sarnámi Instituut Nederland
Anno 2006 wonen er in Nederland ongeveer 160.000 Hindustanen afkomstig uit de voormalige kolonie
Suriname. Veel Hindustanen wonen in de regio Haaglanden in de Randstad. Bijna tien procent van de
Haagse samenleving is op dit moment van Hindustaanse afkomst.
De geschiedenis, taal en cultuur van de Hindustanen is onvoldoende in beeld gebracht en gepreserveerd.
Ook was er tot voor kort geen plek waar men terecht kon om informatie te krijgen over Hindustanen en
hun geschiedenis en cultuur. Om de Hindustaanse gemeenschap meer zichtbaar te maken in de
Nederlandse samenleving is in 2004 het Sarnami Instituut Nederland (SIN) opgericht. De missie van het
SIN is het bestuderen, preserveren en ontwikkelen van de geschiedenis en cultuur van Hindustanen in
Nederland en Suriname. Het Instituut wil een nationaal expertisecentrum zijn door structureel de positie
van Hindustanen, voor zover het hun geschiedenis, taal en cultuur betreft, voor het voetlicht te brengen.
Het SIN is gesprekspartner van zowel de landelijke als de lokale overheid inzake de geschiedenis, taal en
cultuur van Hindustanen. Een eerste resultaat was de realisatie van het Nationaal Hindustaans
Immigratiemonument op 25 juni 2004 in Den Haag. Een tweede resultaat is de instelling van het
Sarnámihuis, een expertisecentrum dat zich structureel bezighoudt met de geschiedenis en cultuur van de
Hindustanen in Nederland en Suriname om het heden en het verleden vast te leggen en te begrijpen.
Bovendien kan men er kennismaken met de verbondenheid tussen Hindustanen en het Koninkrijk der
Nederlanden.

Sarnámihuis
Op 17 februari 2006 werd het Sarnámihuis feestelijk geopend aan de Brouwersgracht 2 in Den Haag. Het
Sarnámihuis is een plek waar men terecht kan voor informatie over de Hindustaanse geschiedenis, taal en
cultuur.
Het Sarnámihuis is opgezet volgens het concept van vijf domeinen: documentatiecentrum, museum,
onderzoek, voorlichting en culturele evenementen.
Het documentatiecentrum is in opbouw en zal laagdrempelig zijn met veel data in de vorm van bibliotheek
collecties, archieven, foto’s en audiovisuele presentaties, met nadrukkelijk drie belangrijke doelen:
- Kennis en informatie voor een breed publiek.
- Iedereen moet kunnen weten wie de Nederlandse Hindustaan is.
- Gebruik moderne communicatie: website en virtuele docu-corner.
Het museum bestaat uit een aantal tentoonstellingsruimten met museale presentaties. Verder is er een
ruimte ingericht als een authentiek Hindustaans woonerf. Daarnaast zijn er twee tentoonstellingsruimten
in de kelder van het gebouw. Hier zullen wisselende tentoonstellingen worden georganiseerd.
De domeinen onderzoek, voorlichting en culturele evenementen zullen een reikwijdte hebben, die
afhankelijk is van de beschikbare vrijwilligerscapaciteit. Over de Nederlandse Hindustanen (zowel in
Nederland als in Suriname) is er een schat aan archiefmateriaal. Veel documentatie ligt verborgen in
diverse archiefcentra zowel in Nederland als in Suriname en India. Dit alles is onvoldoende in kaart
gebracht en onderzocht.
Het pand aan de Brouwersgracht 2 is ruim 500 vierkante meter en heeft naast een sociëteitsruimte acht
kamers. Ook is er een grote kelderruimte die thans voor exposities beschikbaar is gemaakt.
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Het Sarnámihuis is voor iedereen toegankelijk en is goed bereikbaar, zowel met de auto als met het
openbaar vervoer (tram 2, 3 en 6). Tramlijn 6 stopt vlak voor de deur.
Openingstijden:
Woensdag t/m zaterdag
12.00 uur – 17.00 uur
Zondag gesloten
Entree: €. 3 (volwassenen)
€. 2 (scholieren en studenten)
Gratis (kinderen t/m 12 jaar)
Voor inlichtingen:
Telefoon: 070- 3651828 (buiten openingstijden contacteer Mahender Autar, tel. 06- 50253351)
E-mail: info@sarnamihuis.nl of ramsoekh@versatel.nl
Web-site (in opbouw): www.sarnamihuis.nl
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