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D it was uw eerste reis naar
Nepal sinds de aardbeving in
april. Wat viel u op?

,,In de hoofdstad Kathmandu is veel
schade, maar in de gebieden ten
westen en noorden van de stad zijn
hele dorpen van de kaart geveegd
en wonen nog steeds mensen in
tenten en tijdelijke optrekjes. Ook
veel wegen zijn slecht begaanbaar.
Op sommige punten is het zelfs erg
gevaarlijk vanwege landverschuivin-
gen. Daardoor gebeuren veel onge-
lukken.”

,,Wat verder opviel is dat India de
grens met Nepal heeft gesloten,
waardoor grote onlusten zijn ont-
staan en de maatschappij is lamge-
legd.”

Hoe groot is de invloed van India op
Nepal?
,,Premier Narendra Modi van India -
de eigenlijke leider van het land -
wil van India een hindoestaat ma-
ken. Hij heeft enorme pressie op
Nepal uitgeoefend om van het land

weer een hindoenatie te maken, wat
het tot 1991 was. Verder wil India
Nepal als afzetgebied voor Indiase
producten zien, en eist het dat de
grens met China voor handel geslo-
ten wordt.”

,,Ook wil India z’n macht vergro-
ten, en heeft ze z’n oog op de Anda-
manen en Nepal laten vallen als
vazalstaten. Sinds bijna twee maan-
den zijn de grenzen met Nepal
gesloten, zodat er nauwelijks brand-
stof en geen butagas, medicijnen of

babyvoeding het land binnenkomt,
in een poging Nepal op de knieën te
krijgen. Het toerisme – de belang-
rijkste bron van inkomen – is de
nek omgedraaid. En de slachtoffers
van de aardbevingen, die van na-
tuursteen en leem een tijdelijk
huisje hebben gebouwd, wachten
nu al maandenlang op hun golfpla-
ten voor de daken, die aan de ande-
re kant van de grens staan… Het
dagelijkse leven in Nepal is vrijwel
tot stilstand gekomen, en de men-
sen lijden een vreselijke armoede.
India maakt Nepal helemaal stuk, al
komt er nu enige hulp uit China.”

In Nepal groeit het christendom al een
aantal decennia. Hoe verklaart u dat?
Welke factoren spelen hierbij een rol?
,,Onderwijs en gezondheidszorg zijn
vooral door christelijke organisaties
het land binnen gebracht. De chris-
tenen gelden als betrouwbare men-
sen. De meeste kerken in Nepal zijn
theologisch behoudend en piëtis-
tisch protestants. Ze zijn erg missio-
nair ingesteld. Tijdens de tien jaar
durende maoïstische revolutie
waren de opstandelingen noch het
leger (de overheid) betrouwbaar,
alleen wat men noemde de ‘derde
partij’, de christenen, bleken eerlijk.
Datzelfde herhaalde zich na de
aardbeving. Er was veel corruptie bij
de overheid en zelfs bij hulpverle-
ningsinstellingen, en veel loze
beloften. Maar opnieuw bleek de
kerk eerlijk.”

Hoeveel christenen telt het land nu onge-
veer?
,,In 1991 waren er ongeveer 30.000
christenen, naar de tellingen van de
kerken. De overheid hanteerde tot
het jaar 2000 het getal van 20.000,
om propagandistische redenen. Nu
zijn er ongeveer 1,3 miljoen christe-
nen, hoewel de overheid met haar
cijfers ruim beneden de miljoen
blijft. Maar de kerk groeit tegen de
klippen op. Dat valt na te gaan,
omdat de kerken regionale samen-
werkingsverbanden hebben (inter-
kerkelijk), die per district het aantal
kerkleden nagaan. Naast de kerkle-
den zijn er nog honderdduizenden
die zeggen wel christen te willen
worden.”

Hoe staat het met de godsdienstvrijheid
in Nepal?

,,Nepal heeft vooral de laatste zes
jaar een enorme vrijheid van religie
gekend. Daar is – sinds de invoering
van de nieuwe grondwet in septem-
ber dit jaar – verandering in geko-
men. De grondwet garandeert vrij-
heid van godsdienst, maar heeft
tevens een ‘anti-bekeringsartikel’.
Bovendien wordt de seculariteit van
het land in een bijgaande verklaring
uitgelegd als: ‘het recht om hindoe
te worden of te blijven’. Sinds een
half jaar vallen radicale hindoes
kerken aan met brandbommen en
een enkele keer heeft de politie
evangelisten gearresteerd. Hier en
daar verbiedt de politie evangelisa-
tiewerk of doopplechtigheden. Maar
in de meeste plaatsen is nog steeds
dezelfde vrijheid te vinden. Hoe de
nieuwe grondwet in de toekomst

gaat uitwerken, moeten we afwach-
ten.”

,,Gevaarlijker op dit moment is
een fanatieke hindoegroep, die alle
christenen uit het land wil verjagen,
de zogenoemde Morcha Hindu. De
nieuwe minister van Binnenlandse
Zaken komt uit hun kring. Dat is
bedenkelijk. Toen ik in het afgele-
gen Bhojpur aankwam, volgde er na
een uur al een telefoontje van de
commissaris van politie met de
boodschap: ‘We houden je in de
gaten.’ Dat heb ik niet eerder mee-
gemaakt. Maar daarna gebeurde er
verder niets, en we konden onze
gang gaan.”

In India is een groeiende beweging van
radicale hindoes die christenen het leven
moeilijk maakt. Wat merkt u daarvan?

,,Er is in India een grote beweging,
de R.S.S., die alom door christenen
gevreesd wordt. De Rastriya Sway-
amsevak Sangh is een paramilitaire
organisatie, die onder meer het
verjagen van andersdenkenden uit
het land nastreeft. In conferentie-
oorden leert ze mensen hoe je ker-
ken of huizen van christenen in
brand kunt steken, zonder dat je
met de politie te maken krijgt.
Premier Modi heeft jarenlang op
haar loonlijst gestaan en is er nog
altijd lid van. Ook zijn partij, de
B.J.P., onderhoudt nauwe betrekkin-
gen met de R.S.S. Sinds Modi aan de
macht is, propageren verschillende
parlementsleden openlijk een religi-
euze ‘zuivering’ van India, en het
aantal geweldsincidenten tegen
moslims en christenen neemt hand
over hand toe. De daders gaan veel-
al vrijuit.”

,,R.S.S. en B.J.P. hebben grote
bedragen aan fanatiek hindoeïsti-
sche partijen en bewegingen in
Nepal geschonken. Maar er lijkt een
kentering te komen. Enkele weken
geleden werden in de fanatieke
hindoeïstische deelstaat Bihar (106
miljoen inwoners) verkiezingen
gehouden. De B.J.P., die daar voor-
heen net niet de grootste partij was,
heeft er kapitalen aan besteed om
in Bihar te winnen. Die overwin-
ning was nodig om in het Hoger-
huis de meerderheid te bemachti-
gen. De B.J.P. werd echter kansloos
verslagen. Veel hindoes krijgen
genoeg van het fanatisme van de
B.J.P.”

India voert druk op om van Nepal een
hindoestaat te maken

Nepalezen staan in de rij met hun lege gasflessen. Sinds India de grenzen met Nepal sloot, komt er nauwelijks
brandstof, butagas, medicijnen en babyvoeding het land meer binnen. Foto: EPA

Zendeling Bram Krol is net terug van een
reis naar Nepal. Hij schrok van de situatie
in het land. India heeft de grens met Nepal
gesloten waardoor het dagelijks leven
vrijwel tot stilstand is gekomen. Ook de
godsdienstvrijheid staat onder druk.

Modi heeft enorme
pressie op Nepal
uitgeoefend om van
het land weer een
hindoenatie te
maken

Hanneke Goudappel
Interview

Bram Krol (1946) is predikant
binnen de Protestantse Kerk in
Nederland (PKN). De laatste
decennia is hij actief als zende-
ling, in onder meer India, Nepal
en Congo. Sinds 1977 is Krol
betrokken bij evangelisatie in
Nepalees Noord-India, samen
met de Vrije Presbyteriaanse
Kerken van India. Vanaf 1991
breidde hun werk zich uit naar
Nepal. Bram Krol komt twee
keer per jaar in Nepal. In 2005

heeft hij ook een eigen stichting
gevormd en een medewerkers-
team getraind, met name voor
lesgeven aan predikanten en
kerkenwerkers en interkerkelij-
ke evangelisatie. Krol heeft in de
loop der jaren geregeld contact
gehad met Nepalese leiders,
zoals met een parlementslid, de
minister van Buitenlandse Za-
ken, en met de vorige president
Yadav. Ook de huidige premier
Oli heeft hij al eens gesproken.

Training
Zendeling in Nepal

Drachten | The Psalm Project presen-
teert morgenavond in de Bethelkerk
in Drachten haar nieuwe album Wit-
ter dan Sneeuw. The Psalm Project ar-
rangeert bekende en minder beken-
de psalmmelodieën naar nieuwe,
lichte poparrangementen. Witter dan
Sneeuw is het vierde Nederlandstalige

album van de groep. Daarnaast
bracht ze twee Duitse en Engelse cd’s
uit.

Het verschil met andere heden-
daagse psalmprojecten, denk aan
Psalmen voor Nu, is de toegankelijke
stijl van muziek en arrangementen
die soms dicht bij het Geneefs Psalter
blijven, aldus de band. Dat geldt niet
voor alles psalmen, maar op de nieu-
we cd doen psalm 80 (Bescherm ons
Heer) en psalm 146 (Prijs de Heer met
blijde galmen) beslist aan de aloude

psalmmelodie denken. Het doel van
The Psalm Project is om de psalmen
ook voor nieuwe generaties aanspre-
kend te maken. Naast cd’s verspreidt
de band ook bladmuziek.

De drie zangers – Suzanne van der
Velde, Ariën Vink en Miranda de Vlie-
ger – worden begeleid door twee gita-
risten, een piano, drums, cello/bas en
soms door viool. Het album is gepro-
duceerd door Luca Genta en Wilkin
de Vlieger.

Speciale gast tijdens het optreden

in de Bethelkerk is singer-songwriter
Sandra McCracken uit Nashville in de
Verenigde Staten. Ook zij houdt zich
bezig met de psalmen. In haar nieu-
we project Psalms geeft ze haar eigen
interpretatie van diverse psalmen. Ze
zal er morgenavond verschillende
ten gehore brengen.

Het concert begint om 20.00 uur
in de Bethelkerk. Kaarten kosten
17,50 (inclusief de nieuwe cd) en
zijn verkrijgbaar aan de zaal

The Psalm Project treedt op in Bethelkerk
The Psalm Project
arrangeert
psalmmelodieën
naar nieuwe, lichte
poparrangementen

: Hedendaagse vertolking van
de psalmen


