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INTRODUCTIE
Algemeen
De Landelijke India Werkgroep (LIW), als non-gouvernementele organisatie voor
ontwikkelingssamenwerking opgericht in 1976, komt op voor de mensenrechten van
gemarginaliseerde groepen in Zuid-Azië, met India daarbij als brandpunt. Publieksvoorlichting, gerichte campagnes en politieke beleidsbeïnvloeding vormen daartoe
belangrijke middelen. Gedegen documentatie was en is daarvoor een must. Richtte de
LIW zich bij de archivering daarvan aanvankelijk vooral op het geschreven woord,
geleidelijk verschoof het accent naar beeld en geluid. Met als resultaat een mediabestand
van intussen ruim duizend op dvd vastgelegde documentaires, vrijwel alle van westerse
herkomst, waaronder ook een aantal films. Elk daarvan op aanvraag te leen.
Het bestand is tevens toegankelijk voor comparatief cultureel antropologisch onderzoek.
Daarbij valt te denken aan beeldvormingsstudies, gericht op de vraag wat het Westen, i.c.
West-Europa, van Zuid-Aziatische landen als India, Afghanistan, Bangladesh, Nepal,
Pakistan, opmerkenswaardig vindt. De aangebrachte rubricering biedt daartoe een eerste
ingang. Zodanig dat ook deelstudies m.b.t. bijvoorbeeld religie, politiek en geschiedenis,
mensenrechten, conflict en geweld, natuur en milieu, binnen het bereik komen.
Bij haar streven vanuit Nederland aan kansarmen in vooral India een menswaardig
bestaan te bieden richt de LIW zich op topics als kinderarbeid, onderwijs voor kinderen,
dalits (kastelozen), adivasi (tribalen), maatschappelijk verantwoord ondernemen,
arbeidsomstandigheden, bonded labour (schuldslavernij). Uiteraard zijn deze topics
ingebed in cultuur en samenleving als geheel, binnen een doorlopende, geleidelijk
veranderende traditie. Het mediabestand bestrijkt dan ook het gehele maatschappelijke
leven, bezien vanuit een Westers-Europese bril, in de index als rubrieken terug te vinden.

Manual
Uitputtend is de verzameling niet. Alleen al niet vanwege het beperkte aantal tv-zenders drie Nederlandse, twee Belgische, drie Duitse, twee Britse, Arte en National Geographic waar de documentaires en films aan zijn ontleend, waarvan ook nog eens een aantal aan
opname- dan wel registratie-aandacht ontsnapten. Bovendien bleven overige bronnen,
zoals IDFA en Indian Film Festival, alsook nieuwsitems, buiten beschouwing. Neemt niet
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weg dat er vanaf 1990 wat genoemde zenders betreft, sprake is van een in toenemende
mate representatief beeld. Daarvan is de periode 2005 t/m 2015 de periode met het
hoogste aantal opgenomen en/of geregistreerde items resp. het geringste aantal gemiste.
De documentaires en films samenvatten bleek door de grote omvang ervan niet doenlijk.
Vermeld worden titel, jaar van uitbrengen, taal en duur, ondergebracht in de meest
relevante rubriek, corresponderend met het dvd-opbergsysteem. Naast hoofdrubriek
wordt tevens aangegeven welke overige rubrieken relevant zijn. In combinatie met de
doorgaans bondige titels ontstaat zo van elk item een nadere onderwerpsaanduiding. Van
de meeste items zijn overigens via internet gedetailleerde gegevens beschikbaar.
Op die wijze werden over de periode 2005 tot en met eind 2015, zo veel als mogelijk was,
alle door genoemde zenders uitgezonden, aan Zuid-Azië gerelateerde items, zowel
geregistreerd als op dvd opgenomen, ongeacht het onderwerp. Helaas moest vanwege
gebrek aan manuren in de loop van 2016 het registratie- en opneemproject worden
afgesloten.. Vanaf dat moment kwam het accent op cultureel antropologische reflectie te
liggen. Een eerste aanzet daartoe is te vinden onder www.indianet.nl/docutip.html.

Cultureel Antropologische Reflectie
Lijkt op het eerste gezicht sprake van een fijnmazige rubricering, voor een meer gedegen
cultureel antropologisch vervolgonderzoek is verdere differentiatie in subrubrieken
wenselijk, een activiteit die daar overigens deel van uit maakt. Dit geldt vooral voor
omvangrijke rubrieken als ‘India’, ‘cultuur en samenleving’, ‘positie vrouw’, ‘religie
(hindoeïsme)’, ‘boeddhisme’, ‘kinderarbeid’, ‘dalits’, ‘natuur en milieu’, steden als
Calcutta en Mumbai’ resp. voor Afghanistan, Bangladesh, Nepal, Pakistan en Tibet.
Ook binnen rubrieken is verfijning aangewezen. Denk aan een rubriek als ‘reizen reisprogramma’s’, in cursief te vinden onder de rubriek ‘India: algemeen’ resp. onder de
rubriek ‘India: treinroutes - spoorwegen’. Als ergens te zien is welke items door het
westerse Europa relevant werden / worden gevonden om aan het eigen publiek te
presenteren, dan dáár. Iets soortgelijks geldt voor, aan de andere kant van het sociale
spectrum, de aandacht voor mensenrechten, in vergelijkbare mate gegroeid. Hetzelfde
geldt voor de toename van aan religie gerelateerde documentaires. Bevindingen die op
zichzelf al tot cultuurkritische reflectie uitnodigen, hier echter eerst en vooral vermeld ter
onderstreping van het belang van het bestand voor cultureel antropologisch onderzoek,
verder strekkend en gedegener dan de aanzet daartoe, die de rubriek ‘docutips’ biedt.
Het Süd-Asien Institut van de Ruprecht Karls Universität Heidelberg overigens beheert
een vergelijkbare verzameling documentaires en films. Het gaat daarbij om meer dan
2500 van vooral Duitse zenders op video opgenomen items uit de periode 1985 tot 2004,
geheel Azië betreffend. Zie http://www.sai.uni-heidelberg.de/workgroups/tv/videoinv.pdf.
Waarmee een periode van dertig jaar - 1985 t/m 2014/2015 - is gecoverd. Een eventuele
volgende onderzoekstap - het plaatsen van cultureel antropologische studies in het licht
van de tijd - wordt daarmee mogelijk. Tot slot: wie specifieke informatie zoekt staat het
vrij het bestand te raadplegen en de desbetreffende documentaire(s) te leen te vragen.
Anthony Draaisma

september 2016
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INDEX
- adivasi (tribalen)
- arbeidsomstandigheden
schone kleren
steengroeven
diverse
- armoede en zelfkant
algemeen
hijras
sloppenwijken (slums)
- baksteenindustrie / steengroeven
zie subrubriek ‘arbeidsomstandigheden’
resp. ‘kinderarbeid en onderwijs’
- bhagavad gita
zie ‘religie’
- bhopal
als subcategorie onder ‘natuur en milieu’
- boeddhisme
voor hindoeïsme zie ‘religie: hindoeïsme’
- bollywood
als subcategorie onder ‘film’
- bonded labor
zie ‘adivasi’ resp. ‘mensenrechten’
- child trafficking
zie ‘kinderarbeid en onderwijs’
- communalisme
zie ’conflict, geweld, criminaliteit, terrorisme’
- conflict, geweld, criminaliteit, terrorisme
- criminaliteit
zie ‘conflict, geweld, criminaliteit, terrorisme’
- cultuur en samenleving
algemeen
huwelijk en familierelaties
eetcultuur
- curiositeiten
- dalits, kastensysteem, kastendiscriminatie
- dans
zie ‘kunst enz.’
- deelstaten
zie ‘india: deelstaat / streek’
- dieren
als subcategorie onder ‘natuur en milieu’
- docu’s geschikt voor onderwijs en voorlichting
zie ook onder ‘kinderarbeid en onderwijs’
- duurzaam ondernemen
zie ‘arbeidsomstandigheden’
- economie en infrastructuur
zie ook ‘India: treinroutes / spoorwegen’
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- eetcultuur
zie ‘cultuur en samenleving: eetcultuur’
- familierelaties
zie ‘cultuur en samenleving’
- film
algemeen
bollywood
- folklore
zie ‘mythologie en folklore’
- fundamentalisme
zie ‘conflict, geweld, criminaliteit, terrorisme’
resp. ‘religie’
- gandhi (mahatma)
als subcategorie onder ‘geschiedenis en politiek’
- ganges
als subcategorie onder‘natuur en mlieu’
- geschiedenis en politiek
diverse
gandhi (mahatma)
nehru-gandhi dynastie
maharajas
- geweld
zie ‘conflict, geweld, criminaliteit, terrorisme’
- gezondheidszorg
- harijans
zie ‘dalits’
- heilige mannen
zie ‘religie: kumbh mela, sadhus’
- handel
zie ‘economie en infrastructuur’
- himalaya
als subcategorie onder ‘india: deelstaat / streek’
- hijras
als subcategorie onder ‘armoede en zelfkant’
- hindoeïsme
zie ‘religie: hindoeïsme’
voor boeddhisme zie ‘boeddhisme’
- hindoestanen
zie onder ‘india: migranten’
- huwelijk
als subcategorie onder ‘cultuur en samenleving’
zie ook ‘vrouw (positie -)’
- india
algemeen
deelstaat / streek
steden
treinroutes / spoorwegen
migranten
- infrastructuur
zie ‘economie en infrastructuur’
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- islam
zie ‘religie: introductie’
- kastendiscriminatie
zie onder ‘dalits enz.’
- kastensysteem
zie onder ‘dalits enz.’
- kinderarbeid en onderwijs
cursief: geschikt voor onderwijs en voorlichting
- kumbh mela
als subcategorie onder ‘religie’
- kunst, zang, dans, muziek en wetenschap
- landbouw
zie ‘landbouw, veeteelt,
platteland(sproblematiek)’
- leerindustrie
zie ‘arbeidsomstandigheden: schone kleren’
- mahabharata
als subcategorie onder ‘religie’
- maharajas
als subcategorie onder ‘geschiedenis en politiek’
- mensenrechten en sociale actie
zie ook ‘abeidsomstandigheden’ resp. ‘adivasi’
resp. ‘conflict en geweld’ resp. ‘dalits’
resp. ‘kinderarbeid en onderwijs’
resp. ‘vrouw (positie -)’
- milieu
zie ‘natuur en milieu’
- muziek
zie ‘kunst enz.’
- mythologie en folklore
zie ook onder ‘religie’, ‘subcategorie: bhagavad
gita/mahabaratha/ramayana’
- natuur en milieu
diverse
olifanten
overige dieren
ganges
water
bhopal
himalaya: zie onder ‘india: deelstaten / streken’
- nehru-gandhi dynastie
als subcategorie onder ‘geschiedenis en politiek’
- olifanten
als subcategorie onder ‘natuur en milieu’
- onaanraaknaren
zie ‘dalits’
- onderwijs
zie ‘kinderarbeid en onderwijs’
resp. ‘onderwijs en voorlichting’
- onderwijs en voorlichting (docu’s geschikt voor -)
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zie onder ‘kinderarbeid en onderwijs’
- ontwikkelingssamenwerking
- overige dieren
als subcategorie onder‘natuur en milieu’
- overige landen
afghanistan
bangladesh
bhutan
china
himalaya
laos
myanmar
nepal
pakistan
sri lanka
thailand
tibet
- pelgrimage
als subcategorie onder‘religie’
- platteland(sproblematiek)
zie ‘landbouw, veeteelt,
platteland(sproblematiek)’
- politiek
zie ‘geschiedenis en politiek’
- prostitutie
zie ‘armoede en zelfkant’
resp. ‘vrouw (positie -)’
- railways
zie ‘india: treinroutes / spoorwegen’
- ramayana
als subcategorie onder ‘religie’
- reizen / reisprogramma’s
zie onder ‘India: algemeen’
resp. ‘India: treinroutes - spoorwegen’
- religie: hindoeïsme
introductie
diverse
stromingen
sikhisme
tempels
pelgrimage
kumbh mela / sadhus
bhagavad gita / mahabharata / ramayana
- sadhus
als subcategorie onder ‘religie’
- samenleving
zie ‘cultuur en samenleving’
- scheduled castes
zie ‘dalits’ resp. ‘adivasi’
- schone kleren
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zie subcategorie ‘arbeidsomstandigheden’
- schuldslavernij
zie ‘bonded labour’
- sexueel geweld
zie ‘vrouw (positie-)’
- sikhs / sikhisme
als subcategorie onder ‘religie’
- sloppenwijken (slums)
als subcategorie onder ‘armoede en zelfkant’
- slums (sloppenwijken)
als subcategorie onder ‘armoede en zelfkant’
- sociale actie
zie ‘mensenrechten en sociale actie’
- spoorwegen
zie ‘india: treinroutes / spoorwegen’
- stedelijke problematiek
zie onder ‘india: steden’ resp.
‘armoede en zelfkant: sloppenwijken (slums)’
- steengroeven / baksteenindustrie
zie subrubriek ‘arbeidsomstandigheden’
resp. ‘kinderarbeid en onderwijs’
- tempels
als subcategorie onder‘religie’
- terrorisme
zie ‘conflict, geweld, criminaliteit, terrorisme’
- treinroutes
zie ‘india: treinroutes / spoorwegen’
- tribalen
zie ‘adivasi (tribalen)’
- veeteelt
zie ‘landbouw, veeteelt,
platteland(sproblematiek)’
- violence against woman (v.a.g.)
zie ‘vrouw (positie -)’
- voedsel
zie ‘landbouw’
- voorlichting
zie ‘onderwijs en voorlichting’
- vrouw (positie -)
zie ook ‘cultuur en samenleving’
- water
als subcategorie onder‘natuur en milieu’
- wetenschap
zie ‘kunst enz.’
- yoga
zie ‘religie: stromingen’
- zang
zie ‘kunst enz.’
- zelfkant
zie ‘armoede en zelfkant’
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OPMERKING VOORAF
Van vrijwel alle geregistreerde documentaires is een dvd-opname beschikbaar. Eind 2015
werd het registratie- en opnameproject vanwege gebrek aan manuren afgesloten. Dit met
uitzondering van documentaires en films met betrekking tot LIW-mensenrechtentopics.

ADIVASI (TRIBALEN)
2012 - Die Warli: Indiens Volk der Maler - Duitstalig - 43’ - zie onder ‘kunst enz.’
2011 - Indiens wilde Schönheit: im Land der Naga - Duitstalig - 43’ - zie onder ‘Natuur en
milieu’ - zie ook docu’s uit 2004 resp. 1994 (hieronder)
2010 - Inde, à la découverte des Adivasis - over herkomst, geschiedenis en cultuur van de
adivasi - Franstalig - 50’ - ook onder ‘kunst enz.’
2010 - Auf den Gipfeln der Welt: Indien - Chembra - Duitstalig - 45’ - zie onder ‘Indien:
Kerala’ - ook onder ‘natuur en milieu: diverse’
2009 - De hel van de Indiase kolenmijnen - door open mijnbouw intussen onleefbaar Jharkand
treft met name adivasi - Nederlandstalig - 23’ - zie onder ‘arbeidsomstandigheden’- ook onder
‘natuur en milieu’ - over Jharkand hieronder meerdere docu’s
2007 - Bruce Parry bij de Adi in de Himalaya’s - Nederlands ondertiteld - 60’ - verslag van
participerende observatie door anthropoloog - ook onder ‘natuuur en milieu’
2004 - Der Reichtum im Reisfeld - dagelijks keven in een Garo-dorp in Noord-India Duitstalig - 52’- zie onder ‘landbouw’
2004 - Michael Palin Himalaya - afl. 5: Leaping Tiger. Naked Nagas - Nederlands ondertiteld 60’- zie onder ‘natuur en milieu’ - ook onder ‘India: Assam’ resp. ‘India: Nagaland’ - zie ook
docu uit 1994 (hieronder) resp. docu uit 2011 (hierboven)
2002 - Geen gratis lunch (jal jungal zameen) - 46’- Over de strijd van de Adivasi in de nieuwe
deelstaat Jharkand tegen de oprukkende mijnbouw / industrialisatie - zie ook docu 2009 - ook
onder ‘natuur en milieu’
2000 - Baphlimali 173 - Engelstalig - 27’ - Over de strijd van Adivasi uit de Kanchipur Valley
(Orissa) tegen de oprukkende open mijnbouw-industrie - ook onder ‘natuur en milieu’
1999 - Buddha weeps in Jadugoda - Engelstalig 55’ - the sufferings of Adivasi of the
Singhblum District (Jharkand) by radioactive waste caused by Uranium Corporation India ltd.ook onder ‘natuur en milieu’
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1998 - Kaise Jeebo Re (how do I survive my friend - 80’ - Engelstalig - about the damages
caused by the Bargi damproject for especially Gond-tribes, Madhya Pradesh - zie onder
rubriek ‘natuur en milieu - water’
1994 - Wildest of tribes: the Nagas - 47’- Engelstalig - anthropologic view on Konyak Naga’s
of Nagaland - ook onder ‘India: Nagaland’ - zie ook docu’s uit 2004 en 2011 (hierboven)
1993 - Sintflut im Namen des Fortschritts - 30’- over de schadelijke gevolgen van het
Narmadadamprojekt voor mens en natuur - Duitstalig - zie onder rubriek ‘natuur en milieu water’
1993 - The woman betrayed - documentary on the practice of witch hunting in India, esp.
adivasi in Jharkand - 40’ - zie onder ‘vrouw (positie -)
1991 - The ‘savage’ strikes back: follow the rainbow - 50’ - Engelstalig - about the Ho-people
in southern Bihar, fighting against the building of dams
1990 - Adivasi: die Murias und Marias - 50’ - Duitstalig - Gond-tribalen in Jharkand
1989 - Unbekanntes Indien: Adivasi im Orissa und Assam - 45’- Duitstalig - ook onder ‘India:
Assam’ resp.’India: Orissa’
1988 - Valli’s Story - Engelstalige documentaire over de geschiedenis van de landloosheid /
bonded labour, sinds de Britse overheersing - 28’- zie onder ‘dalits’ - ook onder ‘landbouw’
1985 - Aware: sociale actie ter verbetering positie kastelozen en adivasi door Indiase
organisatie Aware - 25’ - Nederlands begeleidend commentaar - zie onder ‘dalits’- ook onder
‘mensenrechten en sociale actie’
1976 - Mrigayaa (Royal hunt) - film Mrinal Sen - Duits ondertiteld - tribaal jager (adivasi)
wordt revolutionaire held - speelt ten tijde van de zog. Shantal Revolt’ (1901) - 1.46’- zie onder
‘film’

ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN
ALGEMEEN
2015 - India’s slaven - Nederlandstalig - 25’ - zie onder ‘mensenrechten - sociale actie’
2014 - Fair Handeln: Teppiche aus Nepal - Duitstalig - 27’ - zie onder ‘overige landen: Nepal’
- ook onder ‘kinderarbeid en onderwijs’ - Arte - (nog) niet beschikbaar
2014 - Fair Handeln: Reis aus Thailand - 27’ - ook onder ‘overige landen: Thailand’ - Arte (nog) niet beschikbaar
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2014 - Beroepen zonder grenzen: wasserijpersoneel in India - Nederlandstalig - 40’- ook onder
‘India: Mumbai’
2014 - Fair Handeln: Thee aus Sri Lanka - Duitstalig - 27’ - zie onder ‘overige landen: Sri
Lanka’ - Arte - (nog) niet beschikbaar
2014 - Beroepen zonder grenzen: steenbakkers in India - Nederlandstalig - 40’ - ook onder
‘kinderarbeid en onderwijs’
2012 - Kinder als Arbeitssklaven - over de stand van zaken 20 jaar na eerdere documentaire
(l’enfance enchainéee uit 1992) - Duitstalig - 75’ - zie onder ‘kinderarbeid en onderwijs’
2010 - Brennpunkt Bombay - over ‘Khar Nakah’, een marktplaats voor losse arbeiders te
Bombay en de Indiase NGP ‘Nirman’ die hun arbeidsomstandigheden wil verbeteren Duitstalig - 50’ - zie onder ‘economie en infrastuctuur’ - ook onder ‘India - Bombay’ resp.
‘mensenrechten - sociale actie’
2009 - Iron Crows - documentaire over Chittagong (Bangladesh), alwaar de grootste
scheepssloperij ter wereld - Nederlandstalig - 60’ - ook onder ‘overige landen: Bangladesh’
resp. ‘kinderarbeid en onderwijs’
2009 - De hel van de Indiase kolenmijnen - door open mijnbouw intussen onleefbaar Jharkand
treft met name adivasi - Nederlandstalig - 23’ - ook onder ‘natuur en milieu’ resp. ‘adivasi’
2009 - Slumdogs and millionaires - over abominabele werk- en leefomstandigheden van met
name Indiase contractarbeiders in Dubai - Engelstalig - 28’
2008 - Van boot tot schroot - over de gezondheidsrisico’s en uitbuiting van arbeiders door
scheepssloperijen in Bangladesh en Orissa - Nederlandstalig - 25 - ook onder ‘India: Orissa’
resp. ‘overige landen: Bangladesh’
2007 - Eisenfresser - over scheepssloperijen in Bangladesh ‘- Duitstalig - 1.25’ - zie ook
‘Battleship Beach’ (1990) resp. ‘Van boot tot schroot’ (2008) resp. ‘Iron Crows’ (2009) - ook
onder ‘overige landen: Bangladesh’
2007 - Mother earth: a new future for small farmers - Engelstalig - 30’ - zie onder ‘landbouw’
2006 - Noe, Idrissa en de chocolademafia - over kinderhandel / kindslavernij in cacaoplantages
van Ivoorkust - Nederlandstalig - 55’- zie onder ‘kinderarbeid en onderwijs’
2005 - Die Last ein Mädchen zu sein - Duitstalig - 53’ - zie onder ‘vrouw (positie -)’ - ook
onder ‘cultuur en samenleving’ - zie o.a. ook ‘Indiens verlorene Töchter’ uit 2005
1994 - Diverse - Leather: the unquenchable thirst - Engelstalig - schade aan mens en milieu
door leerindustrie - 50’- ook onder ‘natuur en milieu: water’
1993 - Diverse - Gaining a foothold - woman in the Indian footwear industry - Engelstalig - 30’
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1990 - Battleship Beach - over scheepssloperijen in Bangladesh - Nederlands ondertiteld - 40’zie ook ‘Eisenfresser’ (2007) resp. ‘Van boot tot schoot’ (2008) resp. ‘Iron Crows’ (2009) ook onder ‘overige landen: Bangladesh’
1990 - Diverse - A small beginning - rehabilitation bonded labourers Kodaikanal Hills, Tamil
Nadu - Engelstalig - 30’ - ook onder ‘dalits’ resp. ’India: Tamil Nadu’
1986 - Diverse - Vrouwen in India - over het werk van SEWA: Self Employment Woman’s
Association - 24’ - zie onder ‘vrouw (positie -)’ - ook onder ‘mensenrechten / sociale actie’

ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN
SCHONE KLERE / LEERINDUSTRIE
2015 - Koppen XL: de prijs van goedkope kleding - Nederlands ondertiteld - korte afleveringen
waarin Noorse modebloggers de situatie in Cambodja onder de loep nemen - België 1 - niet
beschikbaar
2015 - Todschick, die Schattenseite der Mode - Duitstalig - 53’ - zie ook ‘overige landen:
Bangladesh’ - Arte - (nog) niet beschikbaar
2015 - Leben miet ein paar Cent - Duitstalig - 45’ - zie onder ‘armoede en zelfkant’ - ook onder
‘overige landen: Bangladesh’ resp. ‘kinderarbeid en onderwijs’
2014 - Het tweede leven van uw kleerkast - over Ghana als ’s-werelds tweedehands
kledingmarkt - Nederlandstalig - 24’
2014 - De slag om de klerewereld - Nederlandstalig - driedelige documentaire van in totaal
150’- ook onder ‘overige landen: Bangladesh’
2014 -De wereld volgens H&M - er dreigt een nieuw Rana Plaza drama - Nederlandstalig - 35’
- ook onder ‘overige landen: Bangladesh’
2014 - Kinderarbeid - geschiedenis kinderarbeid Nederland, gepresenteerd door Klokhuis- 13’ Nederlandstalig - zie onder ‘kinderarbeid en onderwijs’
2014 - Jeroen Pauw in Bangladesh - Nederlandstalig - 50’ - ook onder ‘overige landen:
Bangladesh’
2014 - Clothes to die for - Engelstalig - 55’ - ook onder ‘overige landen: Bangladesh’
2013 - Klerefabrieken - Nederlandstalige versie van ‘Dying for a bargain’ (hieronder) - 30’ook onder ‘overige landen: Bangladesh’
2013 - Dying for a bargain - Engelstalig - 30’ - ook onder ‘overige landen: Bangladesh’

11

2012 - In de mode: China Jeans - onderzoek naar de arbeidsherkomst van een spijkerbroek Nederlands ondertiteld - 25’ - ook onder ‘overige landen: China’
2012 - Giftiges Leder - Duitstalig - 52’ - ook onder ‘overige landen: Bangladesh’ resp. ‘natuur
en milieu’ resp ‘kinderarbeid en onderwijs’ - Arte - (nog) niet beschikbaar
2012 - Bengaals leer - Nederlands ondertiteld - 25’ - ook onder ‘kinderarbeid’ resp. ‘overige
landen: Bangladesh’
2012 - Das Schicksal der Lohnsklavinnen - Billigmode aus Indien (Killerjeans) - o.a. over het
‘sumangalisysteem’ - Duitstalig - 29’- ook onder ‘kinderarbeid en onderwijs’ resp.‘India:
Tamil Nadu’
2011 - Sumangali Scheme - Tamil gesproken - Engels ondertiteld - 25’ - opname van
onvoldoende kwaliteit
2009 - Labels from a global city - over de textielindustrie in Bangalore - Engelstalig - 30’ - ook
onder ‘India: Bangalore’
2009 - Child Labour Out of Fashion - documentaire in het kader van de campagne “Stop Child
Labour - School The Best Place To Work” - over duurzaam ondernemen in de kledingindustrie,
consumentengedrag, kinderarbeid en arbeidsomstandigheden - Engelstalig - 46’ - zie onder
‘kinderarbeid en onderwijs’ - ook drie kortere versies aanwezig
2009 - Kasjmier: stof van de steppe - over de productie van Kasjmier wol in Binnen-Mongolië
(China) - 25’- zie onder ‘natuur en milieu’- ook onder ‘overige landen: China’
2007 - Secrets and lies: uncovering ethical trade audit fraud - China related - Engelstalig - 11’ ook onder ‘overige landen: China’
2007 - Bostrobalikara: garment girls of Bangladesh - Engelstalig - 63’ - ook onder
‘kinderarbeid en onderwijs’ resp. ‘overige landen: Bangladesh’
2007 - India’s silk slaves - Engelstalig - 23’- ook onder ‘kinderarbeid en onderwijs’
2006 - A killer bargain - arbeidsomstandigheden in de katoenindustrie - Engelstalig - 58’
2005 - China Blue - over de kledingindustrie in China - Nederlands begeleidend commentaar /
Nederlands ondertiteld - zowel in versie van 50’ als 88’ - ook onder ‘overige landen: China’
2004 - Above the Din of sewing machines - over de arbeidsomstandigheden in de
textielindustrie in de regio Bangalore - Engelstalig - 40’ - ook onder ’India: Bangalore’
2003 - Schone kleren Campagne - We shop! Who Pays? - o.a. over de kledingindustrie in
Tiripur, Zuid-India - Zweeds / Engels begeleidend commentaar / ondertiteld - ook onder
‘kinderarbeid en onderwijs’
1998 - Schone Kleren Campagne - diverse nieuwsrapportages - Nederlandstalig - 25’ - ook
onder ‘kinderarbeid en onderwijs’
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1996 - Schone kleren Campagne - over de campagne in Nederland, België, Frankrijk,
Duitsland, Engeland – Nederlandstalig- 30’ - ook onder ‘overige landen: Bangladesh’
1995 - Schone Kleren - Nederlandstalig - 35’

ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN
STEENGROEVEN / BAKSTEENINDUSTRIE
2015 - Beroepen zonder grenzen: Steenbakkers in India - Nederlandstalig - 45’
2015 - Keuringsdienst van waarde Afl.: Grafsteen 1 en 2 - tweedelige documentaire Nederlandstalig - elk 25’ - zie onder ‘kinderarbeid en onderwijs’
2014 - Over de grens: Oeganda - kinderarbeid in visserij en steengroeven - Nederlandstalig 30’ - zie onder ‘kinderarbeid en onderwijs’
2007 - Stenen uit India - Nederlands begeleidend commentaar - 8’
2007 - The square of poverty - Engelstalig - 24’
2006 - A struggle for survival - Engelstalig - 27’
2005 - Broken Hard: Mine Labour Protection Campaign - child labour in mines of Rjasthan Engelstalig - 6’
2003 - Grabsteine aus Kinderhand - Duitstalig - 25’ - zie onder ‘kinderarbeid’

ARMOEDE - ZELFKANT
ALGEMEEN
2016 - Karachi, de stad zonder water - Nederlandstalig - 23’ - zie onder ‘overige landen:
Pakistan’ - ook onder ‘natuur en milieu: water’
2015 - Leben mit ein paar Cent - Duitstalig - 45’ - ook onder ‘overige landen: Bangladesh’
resp. ‘kinderarbeid en onderwijs’ resp. ‘arbeidsomstandigheden: schone kleren/leerindustrie’
2014 - Indien: Land zwisschen Armut und Aufbruch - Duitstalig - (60’) - zie onder ‘India:
algemeen’ - ook onder ‘economie en infrastructuur’
2014 - Eten tegen elke prijs - Engelstalig - 50 - zie onder ‘landbouw’ - ook onder ‘natuur en
milieu’

13

2014 - 2014 - Kinderen in de boksring - Nederlandstalig - 23’ - zie onder ‘overige landen:
Thailand’ - ook onder ‘kinderarbeid en onderwijs’
2014 - Leven in de Frontlinie: Meisjes als handelswaar - o.a. over het kamlaharisysteem - zie
docu 2013 (rubriek ‘overige landen: Nepal’) - Nederlandstalig - 25’ - zie onder ‘overige
landen: Nepal’ - ook onder ‘vrouw (positie -)’ resp ‘armoede en zelfkant’ resp. ‘conflict,
geweld, criminaliteit’ resp. ‘mensenrechten - sociale actie’
2014 - Pakistan: de jongens van de straat - Nederlandstalig - 28’ - zie onder ‘overige landen:
Pakistan’- ook onder ‘kinderarbeid en onderwijs’
2014 - Jan Leyers’ serie ‘8 steden 2 werelden: arm en rijk’ - afl. 6: Delhi - Nederlandstalig - zie
onder ‘India: Delhi’ - ook onder ‘cultuur en samenleving: algemeen’
2013 - The new India - over de andere kant van booming India - Engelstalig - 50’ - zie onder
‘India: algemeen’ - ook onder ‘landbouw’ resp. ‘dalits’ resp. ‘economie / infrastructuur’
2013 - Kamlahari: die verschenkten Töchter Nepals - Duitstalig - 43’ - zie onder ‘overige
landen: Nepal’- ook onder ‘kinderarbeid en onderwijs’ resp. ‘vrouw (positie-)
2013 - Wees op papier - over kinderhandel in Nepal - Nederlandstalig - 25’ - zie onder ‘overige
landen: Nepal’
2012 - Welcome to India - how the poor survive - driedelige serie - Engelstalig - 180’ - zie
onder ‘India: algemeen’ - ook onder ‘arbeidsomstandigheden’ resp. ‘economie en
infrastructuur’
2012 - Kinderen van de rekening - over kidnapping van kinderen en hun slavenarbeid Nederlandstalig - 25’ - zie onder ‘kinderarbeid’
2011 - Baby te koop - reportage Sophie Hilbrand over o.a. draagmoeders in India Nederlandstalig - 45’ - ook onder ‘curiositieten’ resp. ‘gezondheidszorg’ resp. ‘India: Delhi’ zie ook docu ‘Googlebaby’
2011 - Microkrediet en schuld - Nederlandstalig - 40’ - zie onder ‘economie en infrastructuur’
2010 - Raju - korte film over criminaliteit rond adoptie - Duitstalig - 24’ - zie onder ‘cultuur en
samenleving: huwelijk en familierelaties’
2010 - Der Organmarkt - Duitstalig - 55’ (gevolgd door deskundigen-forum c.q. medische
uitleg, totale duur 1.50’) - zie onder ‘gezondheidszorg’
2010 - Spuiten en slikken op reis - aflevering Zuid Afrika / India - o.a. over de drugsscene in
Manali (Noord Himalaya) - Nederlandstalig - 40’ - ook onder ‘India - Himalaya’
2008 - Daughters for sale - Nepal - gedeelte uit ‘Wintergasten 2008’ met Isabelle Allende - Nederlandse ondertiteling - 5‘ - samen met ‘kinderen in sloppenwijken Delhi (2009) (zie
hieronder, subcategorie ‘so[ppenwijken’) op één dvd - de docu is geheel te zien op
www.pbs.org - zie onder ‘kinderarbeid en onderwijs’
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2008 / 2004 / 1991 - drie documentaires over tempelprostitutie - zie onder ‘kinderarbeid en
onderwijs’
2005 - Een dollar per dag: Bombay Jungle - over herhuisvesting slumbewoners Mumbai Nederlands ondertiteld - 50’ - RVU NPO3 - niet beschikbaar - te zien op youtube - ook onder
‘India: Mumbai’
2005 - Die Last ein Mädchen zu sein - Duitstalig - 53’ - zie onder ‘vrouw (positie -)’ - ook
onder ‘cultuur en samenleving’ resp. ’India: algemeen’ resp. ‘overige landen: Pakistan’
1997 - Kinderprostitutie Bombay (Nepal) - bevrijdingsacties - 16’ - zie onder ‘kinderarbeid en
onderwijs’
1989 - Indiens Frauen im Feuer: Mädchenmord und Mitgiftdramen - Duitstalig - 44’ - zie onder
‘vrouw (positie -)’- ook onder ‘cultuur en samenleving’
1987 - De Voedselfuik - Nederlandstalig - 49’- zie onder ‘landbouw’ - ook onder ‘economie en
infrastructuur’

ARMOEDE - ZELFKANT
HIJRAS (EUNUCHS / DERDE GESLACHT)
2013 - Tohebas Geheimnis: Afghanistans verlorene Töchter - Duitstalig - 44’- zie onder
‘overige landen: Afghanistan’ - ook onder ‘kinderarbeid en onderwijs’ resp. ‘vrouw (positie-)’
- ook onder de titel: Afghanistans verkleidete Mädchen (bacha pos)
2009 - Taboo: the third sex - about hijras - Engelstalig - 50’ - zie ook docu’s uit 2005 resp.
1991 - ook onder ‘cultuur en samenleving: algemeen’
2007 - Saira Khan’s Pakistan Adventure - tweedelige reportage van elk 60’ - Engelstalig BBC2 - niet beschikbaar - zie onder ‘overige landen: Pakistan’
2005 - Indiens Drittes Geschlecht (Between the lines): zwisschen Mystik, Spiritualität und
Prostitution’ - gewijd aan hijras (eunuchs) - Duitstalig - 95’ - zie ook docu’s uit 1991 resp.
2005 resp. 2009 - ook onder ‘cultuur en samenleving: algemeen’
2005 - Harsh Beauty (hijras) - Engelstalig - 55’ - zie ook docu’s uit 1991 resp. 2005 resp. 2009
- ook onder ‘cultuur en samenleving: algemeen’
2005 - Water - film Deepa Mehta over dumping van weduwen, deel uitmakend van trilogie
’Water, Earth, Fire’ - Nederlands ondertiteld - 110’ - hijra Gulabi neergezet als hoerenmadam zie onder ‘film: algemeen’
1995 - The Streetmusicians of Bombay - met 12’ (van 18’ - 31’) zang en dans door hrijas (voor
hrijas zie aparte subcategorie ‘hijras’ onder ‘armoede en zelfkant’) - Engelstalig - 57’ - zie
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onder ‘cultuur en samenleving’ - ook onder ‘armoede en zelfkant: sloppenwijken’ resp. ‘India:
Mumbai’
1991 - Eunuchs, India’s derde sekse - Nederlandstalig - 38’ - zie ook docu’s uit 2005 resp.
2009 - ook onder ‘cultuur en samenleving: algemeen’

ARMOEDE - ZELFKANT
SLOPPENWIJKEN (SLUMS)
2015 - Mumbai High: eine Schule im Slum, ein Musical - Duits ondertiteld - 52’ - ook onder
‘kinderarbeid en onderwijs’ resp. ‘India: Mumbai’
2014 - India’s slumkindreporters - Nederlandstalig - 25’ - ook onder ‘kinderarbeid en
onderwijs’ - zelfde docu als ‘De Kinderstem’ 2013
2013 - De Kinderstem - kinderen uit Delhi’s sloppenwijken zetten een eigen krant op Nederlands ondertiteld - 24’- zie onder ‘kinderarbeid en onderwijs’ - ook onder ‘India: Delhi’
resp. ‘India: Agra’ resp. ‘mensenrechten / sociale actie’ - zelfde docu als ‘India’s
slumkindreporters’ (2014)
2012 - De sterren van de sloppen - over Dharavi (Mumbai) - zie onder ‘India: algemeen’ deel 5
uit de serie ‘Van Bihar tot Bangalore’ - Nederlandstalig - 50’ - ook onder ‘India: Mumbai’
2010 - Kleine Wölfe: die Strassenkinder von Nepal - Duitstalig - 47’ - zie onder ‘kinderarbeid
en onderwijs’ - ook onder ‘Overige landen: Nepal’
2010 - Die Strassenkinder von Mumbai - Duitstalig - 48’ - zie onder ‘kinderarbeid en
onderwijs’ - ook onder ‘India: Mumbai’
2010 - Dharavi: slum zu verkaufen - over leef- en werkomstandigheden resp. toekomst van
Dharavi, Bombays oudste sloppenwijk - Duitstalig commentaar - 1.15’ - ook kortere versie van
(zie hieronder) - zie onder ‘India: Mumbai’ - ook onder ‘mensenrechten - sociale actie’
2010 - Slums for sale: Dharavi - Nederlandstalig commentaar - 28’ - ook langere versie van
(zie hierboven) - zie onder ‘India: Mumbai’ - ook onder ‘mensenrechten - sociale actie’
2010 - The slums are alive with the sound of music - Nederlands ondertiteld - kinderen uit
sloppenwijk Mumbai figureren in musical - ook onder ‘kinderarbeid’ en onder ‘docu’s geschikt
voor onderwijs en voorlichting’ - 55’ - niet beschikbaar
2009 - Kinderen in sloppenwijken Delhi - 25’ - samen met ‘daughters on sale (2008)’ (zie
hieronder) op één dvd - zie onder ‘kinderarbeid en onderwijs’
2008 - Slumdog Millionaire - film over kinderen uit de sloppenwijken van Mumbai Nederlands ondertiteld - 1.55’- zie onder ‘film: bollywood)
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2004 - Born into brothels - Engelstalig - portret van kinderen van prostituees Calcutta - 83’ ook onder ‘kinderarbeid en onderwijs’ en onder ‘India: steden - Calcutta’
2004 - Shadows of time - Nederlands ondertiteld - 105’ - zie onder’film: algemeen’
1995 - The Streetmusicians of Bombay - met 12’ (van 18’ - 31’) zang en dans door hrijas (voor
hrijas zie aparte subcategorie ‘hijras’ onder ‘armoede en zelfkant’) - Engelstalig - 57’ - zie
onder ‘cultuur en samenleving’ - ook onder ‘armoede en zelfkant: hijras’ resp. ‘India: Mumbai’
1988 - Salaam Bombay - Engelstalig - 1.55’ - zie onder ‘film’ - ook onder ‘India: Mumbai’
1984 - Calcutta - reportage over met name de arme bewoners van Calcutta (in contrast met de
rijke) - unieke beelden dierenoffers in Kalitempel, sadhus, asceten - Duitstalig commentaar 57’ - zie onder ‘India: Calcutta’ - ook onder ’religie: diverse’
1983 - The courtesans of Bombay - docudrama about ‘Pavan Pool’, the enclosed area where the
city’s singing and dancing courtesans ply their trade and live - Engelstalig - 72’- ook onder
‘India: Mumbai’ resp. ‘cultuur en samenleving’

BOEDDHISME
voor hindoeïsme (en islam) zie ‘religie’
2015 - Terugblik op 15 jaar Boeddhistische Omroep (BOS) - Nederlandstalig - 60’
2015 - Mr. Hu and the temple - een goep Chinese boeddhisten bouwt in Utrecht een tempel BOS - Nederlandstalig - 55’ - niet beschikbaar
2015 - In het spoor van Nichiren: waarom de moeder van Oto naar Sado ging - over o.a. het
reciteren van de mantra ‘nam myoho renge kyo’ - BOS - Nederlandstalig - 60’ - ook onder
‘vrouw (positie -)’ - niet beschikbaar
2015 - Magische Orte in aller Welt: Kumaris, die Kind-Göttinen von Nepal - Duitstalig - zie
onder ‘overige landen: Nepal’ - ook onder ‘vrouw (positie-)’ resp. ‘religie: diverse’ - zie ook
docu hieronder
2015 - Spuiten en slikken op reis: Nepal - Nederlandstalig - 25’ - met o.a. unieke beelden
kumari-traditie (jonge meisjes vereerd als godinnen) - 40’ - zie onder ‘overige landen: Nepal’ ook onder ‘vrouw (positie -) resp. ‘religie: diverse’ - zie ook docu hierboven
2015 - TzuChi: compassie in actie (Taiwan) - Nederlandstalig - 60’
2015 - Zentuin in de Zuidas: de stilte voorbij - Nederlandstalig - 25’
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2015 - Süd Korea, das Land der viele Wunder: die buddhistischen Tempel - Duitstalig - Arte 43’ - ook onder ‘religie: tempels’ - niet beschikbaar
2014 - Südkorea, das Land der vielen Wunder: die buddhistischen Tempel - Duitstalig - 52’
2014 - Tashi and the Monk - over een Noord Indiaas kindertehuis onder leiding van een
boeddhistisch-Tibetaanse monnik - Nederlands ondertiteld - 50’ - ook onder ‘overige landen:
Tibet’
2014 - Mit dem Zug durch Myanmar - Duitstalig - 44’ - zie onder ‘overige landen: Myanmar’ Arte - (nog) niet beschkbaar
2014 - Bhutan: von Kindern und Kraniker - Duitstalig - 43’ - zie onder ‘overige landen:
Bhutan’ - ook onder ‘natuur en milieu’
2014 - Drie giften - Nederlandstalig - 65’
2014 - Thailand: durch das Land des Lächelns’ - Duitstalig - 25’ - zie onder ‘overige landen:
Thailand’
2014 - Boeddhisme en de toekomst - Nederlandstalig - 30’
2014 - Erica op reis: Sri Lanka - Nederlandstalig - 40’ - zie onder ‘overige landen: Sri Lanka’
2014 - Asien Feiert: Songkran im Thailand - Duitstalig - 44’- zie onder ‘overige landen:
Thailand’ - ook onder ‘mythologie en folklore’
2014 - Asien Feiert: Esala Perahera auf Sri Lanka - Duitstalig - 44’- zie onder ‘overige landen:
Sri Lanka’ - ook onder ‘mythologie en folklore’
2014 - Demonen van de nieuwe vrijheid - over het plotselinge opkomende geweld t.o.v.
moslims in Myanmar - Nederlandstalig - 55’ - zie onder ‘overige landen: Myanmar’ - ook
onder ‘conflict, criminaliteit, geweld, terrorisme’
2014 - De gevaren van Bangkok - Nederlandstalig - 24’ - zie onder ‘overige landen: Thailand’
2014 - De vier edele waarheden - Nederlandstalig - 55’
2014 - Reizen Waes: Bhutan - Nederlandstalig - 45’ - zie onder ‘overige landen: Bhutan’
2014 - Hoevel Hindoe was Boeddha? - Nederlandstalig - 25’ - ook onder ‘religie: diverse’
2014 - Sri Lanka, het geschonden paradijs (boeddhisten in oorlog en vrede) - Nederlandstalig 30’- zie onder ‘overige landen: Sri Lanka’ - ook onder ‘geschiedenis en politiek’ resp ’conflict
en geweld’
2014 - De Dalai Lama in Nederland - Nederlandstalig - 55’ - ook onder ‘overige landen: Tibet’
2014 - Vietnam: durch das Land der heilige Tiere - Duitstalig - 43’ - zie onder ’overige landen:
Vietnam’ - ook onder ‘natuur en milieu’
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2014 - Myanmar: durch das Land der goldenen Pagoden - Duitstalig - 43’ - zie onder ‘overige
landen: Myanmar’
2013 - Tibet, im Tal der goldenen Affen - over plattelandsjongeren in het nieuwe Tibet en
behoud van hun cultuur - Duitstalig - 42’ - zie onder ‘overige landen: Tibet’
2013 - Monk with a camera - Nederlands ondertiteld - 60’
2013 - Thailand: Raketen für die Götter - Duitstalig - 43’ - zie onder ‘overige landen: Thailand’
2013 - Happiness - afgelegen dorp in Bhutan wil tv - Nederlands ondertiteld - 1.16’- zie onder
‘overige landen: Bhutan’- ook onder ‘film: algemeen’
2013 - Un uncommon King - over de Shambala-traditie - Nederlands ondertiteld - 60’ - ook
onder ‘overige landen: Tibet’
2013 - Die heiligen Elefanten von Sri Lanka - Duistalig - 44’- zie onder ‘overige landen: Sri
Lanka’ - ook onder ‘religie: diverse’ resp. ‘natuur en milieu: olifanten’
2013 - Buddhas Reliquien - Duitstalig - 52’
2013 - Kampf um Tibet - Duitstalig - 52’ - zie onder ‘overige landen: Tibet’
2013 - Was du nicht siehst: Nepal, das Tal von Kathmandu - Duitstalig - 26’ - zie onder
‘overige landen: Nepal - ook onder ‘religie’
2013 - Was du nicht siehst: Nepal, Himalaya - Nepal door de ogen van een blinde reportster Duitstalig - 26’ - zie onder ‘overige landen: Nepal’ - ook onder ‘religie’
2013 - Was du nicht siehst: Nepal - Nepal door de ogen van een blinde reportster - Duitstalig 26’ - zie onder ‘overige landen: Nepal’ - ook onder ‘religie’
2012 - Bangkok: die beiden Gesichter des Buddhismus - 25’ - zie onder ‘overige landen:
Thailand’
2012 - Wie Zwisschen Himmel und Erde - Duitstalige film over de vlucht van Tibetanen naar
India - 1.35’ - Arte - niet beschikbaar - zie onder ‘overige landen: Tibet’
2012 - Wiederkehr - over een Italians-Tibetaanse jongeman, reïncarnatrie van een beoemde
lama - Duitstalig - 1.38’ - zie onder ‘overige landen: Tibet’
2012 - Dalai Lama: het eéénzijn van de mensheid - Nederlandstalig - 45’ - ook onder ‘overige
landen: Tibet’
2011 - Laos: durch das Land der Elefanten - Duitstalig - 43’ - zie onder ‘overige landen: Laos’ook onder ‘natuur en milieu: olifanten’
2011 - Buddha in suburbia - Nederlands ondertiteld - 58’ - ook onder ‘overige landen: Tibet’
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2011 - Op straat en in Auschwitz met zenmeester Bernie Glassman - Nederlands ondertiteld 30’
2011 - Ladakh: Jungwa, das verbrochene Gleichgewicht - Duitstalig - 53’- zie onder ‘India:
Ladakh’ - ook onder ‘natuur en milieu’
2011 - Tibet: Glauben, Gesten und Gebeten - Duitstalig - zie onder ‘overige landen: Tibet’
2011 - Tibet: Tafelfreuden, Tsampa und Buttertee - Duitstalig - 52’ - zie onder ‘overige landen:
Tibet’
2011 - Ein Jahr in Tibet - vijfdelige Duitstalige schets van Tibet anno 2005 - per aflevering 45’
- titels: der Besuch (1); drei Männer und eine Hochzeit (2); Glaube, Hoffnung und
Nächstenliebe (3); Mönchen können auch anders (4); die Geschichte dreier Mönche (5) - zie
onder ‘overige landen: Tibet’
2010 - Tibet, meines Vaters Land - Duitstalig - 50’ - zie onder ‘overige landen: Tibet’
2010 - Myanmar: Flussfahrt mit Buddhas Segen - Duitstalig - 43’ - zie onder ‘overige landen:
Myanmar’
2010 - A Zen Life: D. T. Suzuki - documentaire over de Japanse zenleraar die het
zenboeddhisme in het Westen introduceerde - Nederlands ondertiteld - 60’
2009 - Bhutan! Traum vom Paradies, von Shangri-La - Duitstalig - 1.15’ - zie onder ‘overige
landen: Bhutan’
2009 - Tibets Waisenkinder - Duitstalig - 45’- zie onder ‘overige landen: Tibet - zie ook ‘Good
Bye Tibet’ (2009)
2009 - Good Bye Tibet - Tibetaanse ouders sturen hun kinderen over de grens naar Noord
India, ter behoud van de Tibetaanse cultuur - Duitstalig - 88’ - zie onder ‘overige landen: Tibet’
- zie ook ‘Tibets Waisenkinder’ (2009) - niet beschikbaar
2009 - Heimkehr in den Himalaya: Dolpo Tulku - Duitstalig - 43’ - zie onder ‘overige landen:
Tibet’
2009 - Tibet: Medizin aus Pflanzen - over Tibetaanse geneeskunde - Duitstalig - 50’ - zie onder
‘gezondheidszorg’ - ook onder ‘overige landen: Tibet’
2008 - Sunset - Sunrise: 24 uur met de Dalai Lama - Nederlands ondertiteld - 55’ - ook onder
‘overige landen: Tibet’
2008 - Himalaya: den Himmel nah - Duitstalig - 53’ - zie onder ‘India:Zanskar’ - ook onder
‘India: Himalaya’
2008 - Unmistaken child - film over zoektocht naar de reïncarnatie van een beroemd lama Nederlands ondertiteld - 98’- ook onder ‘film’
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2008 - Dalai Lama: 50 years after the fall of Tibet - Nederlands ondertiteld - 1.20’ - ook onder
‘overige landen: Tibet’
2007 - Pilgerreise nach Lhasa - deel 2 van zesdelige serie - Duitstalig - 43’ - zie onder ‘overige
landen: Tibet’
2007 - Der Tiger und der Mönch - over een Thais boeddhistisch klooster waar tijgers worden
gehouden - Duitstalig - 43’ - ook onder ‘overige landen: Thailand’ resp. ‘natuur en milieu:
overige dieren’
2007 - Pakistan: Spurensuche im Fels - op zoek naar historische rotstekeningen en gandharvakunst - Duitstalig - 52’ (laatste 15’ ontbreken) - zie onder ‘overige landen: Pakistan’ - ook
onder ‘kunst enz.’
2006 - Buddhas verlorene Kinder - boeddistische monnik (ex thai-bokser) bekommert zich om
kansarme kinderen - Duitstalig - 1.30’ - ook onder ‘overige landen: Thailand’
2006 - Geo Reportage: Buddhas Kinder in goldenen Dreieck - Duitstalig - 53’ - verkorte versie
van ‘Buddhas verlorene Kinder’ (zie hierboven) - ook onder ‘overige landen: Thailand’ - Arte (nog) niet beschikbaar
2005 - Tibet: mit Pilgern zum heiligen Berg Kailash - Duitstalig - 43’- ook onder ‘overige
landen: Tibet’
2004 - Michael Palin Himalaya - afl. 4: The Roof of the World - Nederlandstalig - 60’ - zie
onder’natuur en milieu’ - ook onder ‘boeddhisme’
2004 - Michael Palin Himalaya - afl. 3: Annapurna to Everest - Nederlands ondertiteld - 60’zie onder ‘natuur en milieu’ - ook onder ‘religie: kumbh mela / sadhus’ resp. ‘overige landen:
Nepal’ resp. ‘overige landen: Tibet’
2004 - Michael Palin Himalaya - afl. 2: A Passage to India - Nederlands ondertiteld - 60’ - zie
onder ‘natuur en milieu’ - ook onder ‘India’ resp. ‘overige landen: Pakistan’
2003 - Spring, summer, fall, winter … spring - 1.40’ - Nederlands ondertiteld - zie onder ‘film:
algemeen’
2004 - Ein Leben im Zeichen des Zen - Duitstalig - 52’
2004 - Die Bogenschützin von Bhutan - Duitstalig - 52’ - Arte - niet beschikbaar - zie onder
‘overige landen: Bhutan’
2001 - Samsara - over een jeugdige boeddhistische monnik die verzeild raakt in wereldse
perikelen - Nederlands ondertiteld - 1.48’ - zie onder ‘film’ - ook onder ‘India: Ladakh’
1998 - Steps of midfulness - a journey with Thich Nhat Hahn to the roots of Buddhism Nederlands ondertiteld - 82’
1997 - Seven years in Tibet - Nederlands ondertiteld - 131’ - zie onder ‘film’ - ook onder
‘overige landen: Tibet’
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1990 - Lessen van de Bororbudur - cd-rom - Nederlandstalig - 35’
1989 - Das Gottkönigtum Tibets - Duitstalig - 43’- op deze dvd ook ‘Dämonen auf dem Dach
der Welt’ (1988)
1988 - Dämonen auf dem Dach der Welt - Duitstalig - 45’ - op deze dvd ook ‘Das
Gottkönigtum Tibets’ (1989) - ook onder ‘overige landen: Tibet’
1980 - Goden uit het Oosten (BRT-serie) - Nederlandstalig - deel 3: Theravada Bhoeddisme
resp. deel 4: Mahayana Boeddhisme - 1.40’
1979 - Zanskar, the last place on earth - vierdelige serie - Engelstalig - vooral deel 4 gewijd aan
Boeddhisme -190’ - zie onder ‘India: Zanskar’

CONFLICT - GEWELD CRIMINALITEIT - TERRORISME
2016 - Spuiten en slikken op reis: India, kinderprostitutie - Nederlandstalig - 45’ - ook onder
‘overige landen: Nepal’ resp. ‘India: Mumbai’
2016 - Leven na het zuur - Nederlandstalig - 25’ - zie onder ‘overige landen: Bangladesh’ - ook
onder ‘vrouw (positie -)’- zie ook docu ‘Saving Face’ (2011) (overige landen: Pakistan)
2015 - He named me Malala - Nederlands ondertiteld - 83’ - zie onder ‘kinderarbeid en
onderwijs’ - ook onder ‘overige landen: Pakistan’ resp. ‘vrouw (positie -)’ - zie ook twee
docu’s uit 2013
2015 - Afghanistan: de klas van IS - Nederlandstalig - 25’ - zie onder ‘overige landen:
Afghanistan’ - ook onder ‘kinderarbeid en onderwijs’
2015 - Alles op tafel: Kashmir - Nederlands ondertiteld - 25’ - zie onder ‘India: Kashmir’ - ook
onder ‘overige landen: Pakistan’ resp. ‘geschiedenis en politiek’
2015 - The Taliban Hunters - Pakistaanse politie jaagt op Taliban in hoofdstad Karachi Engelstalig - BBC1 - 30’ - zie onder ‘overige landen: Pakistan’ - niet beschikbaar
2014 - De nierenbank - Nederlandstalig - 25’ - zie onder ‘gezondheidszorg’
2014 - Indien: Gewalt im Lande Gandhis - Duitstalig - 53’ - zie onder ‘India: algemeen’ - ook
onder ‘vrouw (positie -)’ resp. ‘dalits’
2014 - India’s Daughter - Nederlands ondertiteld - 55’- zie onder ‘vrouw (positie)’ - ook onder
‘India: Delhi’
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2014 - Leven in de Frontlinie: Meisjes als handelswaar - o.a. over het kamlaharisysteem - zie
docu 2013 (rubriek ‘overige landen: Nepal’) - Nederlandstalig - 25’ - zie onder ‘overige
landen: Nepal’ - ook onder ‘armoede en zelfkant’ resp. ‘vrouw (positie -)’ resp. ‘mensenrechten
- sociale actie’
2014 - The World’s War: Forgotten Soldiers - Engelstalig - 120’ - zie onder ‘geschiedenis en
politiek: diverse’
2014 - Demonen van de nieuwe vrijheid - over het plotseling opkomende geweld t.o.v.
moslims in Myanmar - Nederlandstalig - 55’ - zie onder ‘overige landen: Myanmar’ - ook
onder ‘boeddhisme’
2014 - Panorama: Weg van het fundamentalisme - over radicalisering van jonge moslims en
hoe daarmee om te gaan - Nederlandstalig - 50’ - ook onder ‘overige landen: Pakistan’
2014 - Peter R. Over de Grens: Nepal - Nederlandstalig - 50’ - zie onder ‘overige landen:
Nepal’ - ook onder ‘kinderarbeid en onderwijs’ resp. ‘mensenrechten en sociale actie’
2014 - Sri Lanka, het geschonden paradijs (boeddhisten in oorlog en vrede) - Nederlandstalig 30’- zie onder ‘overige landen: Sri Lanka’ - ook onder ‘boeddhisme’ resp. ’geschiedenis en
politiek’
2013 - Indien: Nieren aus Nepal - Duitstalig - 30’- zie onder ‘gezondheidszorg’ - ook onder
‘overige landen: Nepal’
2013 - Nepals nepweesjes (The Orphan Business) - Nederlands ondertiteld - 24’ - zie onder
‘overige landen: Nepal’ - ook onder ‘mensenrechten / sociale actie’
2013 - Powerless - over het aftappen van electriciteit - Nederlands ondertiteld - 52’ - zie onder
‘economie en infrastructuur’ - ook onder ‘India: Uttar Pradesh’
2013 - Het laatste middagmaal - Nederlandstalig - 25’ - zie ‘kinderarbeid en onderwijs’ - ook
onder ‘gezondheidszorg’ resp. ‘criminaliteit’ resp. Índia: Bihar’ - zie ook onder rubriek
‘kinderarbeid en onderwijs: Indien, das grossten Schulessen der Welt (2012)
2013 - College Tour: Malala Yousafzai - Nederlandstalig - 50’- zie onder ‘kinderarbeid en
onderwijs’ - ook onder ‘overige landen: Pakistan’ resp. ‘vrouw (positie -)
2013 - Malala: shot for going to school - Engelstalig - 30’ - zie onder ‘kinderarbeid en
onderwijs’ - ook onder ‘overige landen: Pakistan’ resp. ‘vrouw (positie-)’
2013 - Siddarth - Nederlands ondertiteld - 90’ - zie onder ‘film’
2012 - De pijnlijke waarheid - over de Godhra-onlusten - zie onder Índia: algemeen’ deel 6 uit
de serie’Van Bihar tot Bangalore’ - Nederlandstalig - 50’- ook onder ‘India: Gujarat’
2012 - Kinderen van de rekening - over kidnapping van kinderen en hun slavenarbeid Nederlandstalig - 25’ - zie onder ‘kinderarbeid en onderwijs’
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2011 - The Bengali Detective - Nederlands ondertiteld - 90’- zie onder ‘cultuur en
samenleving’ - ook onder ‘India: Calcutta’
2011 - Jubel, Trubel, Bombenstimmung: Indisch-Pakistanische Grenzrituale - Duitstalig - 30’ zie onder ‘geschiedenis en politiek’- ook onder ‘curiositeiten’
2010 - De levensgevaarlijke huwelijken van India - Nederlandstalig - 60’ (incl. reclame) - zie
onder ‘vrouw (-positie)’ook onder ‘cultuur en samenleving - huwelijk/familierelaties’
2010 - Rememberance: the Sikh story - documentaire over de Sikhs die in WO 1 en WO 2
dienden in het Britse leger - Engelstalig - 30’ - zie onder ‘geschiedenis en politiek’
2010 - 1984: a Sikh story - Engelstalig - 60’- zie onder ‘religie: stromingen’
2010 - Terreurland Pakistan - op zoek naar de verantwoordelijken voor de terreuraanslagen in
Bombay van 2008 - Nederlandstalig commentaar - 20’ - ook onder ‘overige landen: Pakistan’
resp. ‘India: Mumbai’
2010 - Getemde tijgers (tamil tigers) - Belgische bewerking van BBC-documentaire uit serie
‘internationaal terrorisme sinds 1945’ - Nederlandstalig - 25’ - ook onder ‘geschiedenis en
politiek’
2010 - Künstler auf der Todesliste - waaronder Talima Nasrin (Bangladesh) - Duitstalig - 50’ zie onder ‘vrouw (positie -) - ook onder ‘mensenrechten/sociale actie’ resp. ‘overige landen:
Bangladesh’ zie ook documentaire hieronder
2009 - Bloedbad in Mumbai - over de aanslagen van 26 november 2008 - Nederlandstalig - 50’
- bevat schokkende beelden - ook onder ‘India: Mumbai’
2009 - Mumbai: terror attacks - Engelstalig - 50’ - ook onder ‘India: Mumbai’
2008 - Tahaan, een jongen met een granaat - jeugdfilm, gesitueerd in brandhaard Kashmir 1.35’ - zie onder ‘film’ - ook onder ‘India: Kashmir’
2006 - Let’s talk about sex, love and liberty - Nederlands ondertiteld - zie onder ‘vrouw
(positie-) - ook onder ‘overige landen: Pakistan’
2005 - Ayodhya to Varanasi: prayers for peace - (politieke) achtergronden van het communaal
geweld tussen hindoes en moslims - Engelstalig - 60’
2003 - Gujarat: a laboratory of Hindu Rashtra - over de Godhra (trein)tragedie resp. het geweld
tussen hindoes en moslimsde - Engelstalig - 45’- zie ook ‘Godhra Tak’ en ‘Hey Ram !!’
hieonder
2003 - Godhra Tak: the terror trail - over de Godhra (trein)tragedie resp. het geweld tussen
hindoes en moslims - Engelstalig - 60’ - zie ook ‘Hey Ram 11´ hieronder
2002 - Hey Ram !! Genocide in the land of Gandhi - moslimgetuigenissen met betrekking tot
de gewelddadigheden tussen hindoes en moslims in Gujarat - 25’
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2002 - Tegen mijn wil - Amnesty International Nederland - Nederlands ondertiteld - 50’ - zie
onder ‘vrouw (positie-)’ - ook onder ‘cultuur en samenleving - huwelijk/familierelaties’ resp.
‘overige landen: Pakistan’
2000 - Mission Kashmir - geromatiseerde bollywoodfilm over het Kashmirconflict tussen India
en Pakistan - Nederlands ondertiteld - 2.30’ - zie onder ‘film’ - ook onder ‘India: Kashmir’
1999 - Conflict India-Pakistan - rond Kashmir, alsook de atoomwapenwedloop tussen beide
landen - verkorte Nederlandstalige versie van ‘the unfinshed war’ (1998) - 22’
1998 - The Unfinished War - conflict India-Pakistan rond Kashmir resp. de atoomwapenwedloop tussen beide landen - Engelstalig - 50’
1997 - The fire of Kali - over de onafhankelijkheidsstrijd van de Tamils in Sri Lanka Engelstalig -50’
1995 - Phoolan Devi: true lies? - Engelstalig - 30’ - zie ook ‘Phoolan Devi: Rebellion einer
Bandit (1995) - ook onder rubriek ‘film’ en rubriek ‘dalits
1995 - Phoolan Devi: Rebellion einer Bandit - 1.17’ – Duitstalig - zie ook ‘Phoolan Devi: true
lies?’ (1995) - ook onder ‘film’ resp.‘dalits’
1995 - Tijdbom Kashnir - 40’- Nederlandse bewerking ZDF-productie - ook onder ‘India:
Kashmir’ resp. ‘overige landen: Pakistan’
1994 - Bandit Queen - Nederlands ondertiteld - 118’ - zie onder ‘film: algemeen’ - ook onder
‘dalits’ - zie ook docu’s uit 1995
1994 - Bombay’s Blood Yatra - getuigenissen slachtoffers communaal geweld tussen hindoes
en moslims 1992 resp. 1993 - Hindi met enig Engelstalig commentaar - 60’
1993 - The Brotherhood - documentaire over hindoefundamentalisme - Engelstalig - 45’- zie
onder ‘geschiedenis en politiek: diverse’ - ook onder ‘religie’
1992 - Karamchedus and Tsundurus - moord op kastelozen (Andhra Pradesh) - Engelstalig 31’ - zie onder rubriek ‘dalits’ - ook onder ‘mensenrechten - sociale actie’
1991 - Sindh: a province divided - etnisch geweld tussen Sindhs en Mohagirs (moslimremigranten uit India in de Pakistaanse provincie Sindh) - Engelstalig - 30’ - ook onder
‘overige landen: Pakistan’
1991 - Punjab: rule of the gun - Sikhs want more autonomy - Engelstalig - 30’ - ook onder
‘India: Punjab’ resp. ‘religie: Sikhisme’
1989 - Tamas (The Darkness) - vijfdelige op BBC vertoonde Indiase semi-soap/ kroniek over
de partition uit 1947 en de gevolgen daarvan - naar een roman van Bhisham Sahni - elke
aflevering 50’ - Engels ondertiteld - zie onder ‘geschiedenis en politiek’ - ook onder ‘India :
algemeen’ resp. ‘overige landen: Pakistan’

25

1989 - Safdar Haashmi - documenatry on murder at social activist Safdar Haashmi - Hindi gedeeltelijk Engelstalig - 37’ - ook onder ‘mensenrechten en sociale actie’
1986 - Pakistan tussen Moskou en Delhi - Panoramiek - Nederlandstalig - 35’ - ook onder
‘geschiedenis en politiek - diverse’
1984 - Reportage over de politieke verhoudingen India en brandhaarden Punjab en Kashmir in
verkiezingsjaar 1984 - Nederlandstalig - 80’ - met aansluitend commentaar door o.a. Gerard
Oonk - zie onder ‘geschiedenis en politiek: diverse’ - ook onder ‘India: Punjab’ resp. ‘India:
Kashmir’
1984 - Wat is er met de Sikhs aan de hand? - Nederlandse bewerking van NDR-productie
‘Bauer Singh will Frieden’ - over conflicten resp. verschillen in leefwijzen tussen Hindoes en
Sikhs - 28’- ook onder ‘India: Punjab’ resp. ‘religie: Sikhisme’
1982 - An Indian Story - over strijd tussen landeigenaars en landlozen, corruptie - gevolgd door
uitzending Kenmerk over blindmaking in Bihar (Nederlands ondertiteld - met daarin Gerard
Oonk en Kristoffel Lieten als deskundigen) - 55’ resp. 15’ - zie onder ’mensenrechten en
sociale actie’ - ook onder ‘dalits’
1980 -Tamils in Sri Lanka: bedreigde minderheid - bewerking Duitse documentaire
‘Vertreibung aus dem Paradies’ - Nederlandstalig - 37’

CULTUUR EN SAMENLEVING
ALGEMEEN
2014 - Strasse der Achttausender - tocht door de Himalaya - Duitstalig - 4 delen van elk 44’ zie onder ‘India: Himalaya’ - ook onder ‘natuur en milieu’ - deel 3 (Nepal) ontbreekt
2014 - Jan Leyers’ serie ‘8 steden 2 werelden: arm en rijk’ - afl. 6: Delhi - Nederlandstalig - zie
onder ‘India: Delhi’ - ook onder ‘armoede / zelfkant’
2013 - Stephen Fry: Out There - over discriminatie van homosexuelen wereldwijd - Nederlands
ondertiteld - 2 delen van 70’ resp. 60’ - in deel 2 aandacht voor de situatie in India (40’ tot 57’)
- zie onder ‘mensenrechten’
2013 - Sunny side of sex: afl. India - Nederlandstalig - 45’ - ook onder ‘religie: stromingen’
resp. ‘vrouw (positie -)’
2013 - India’s Supersize Kids - Engelstalig - 60’ - zie onder ‘gezondheidszorg’ - ook onder
‘eetcultuur’ (hieronder)
2012 - Obsessions: India’s fair skin - over India’s voorliefde voor een blanke huid -Nederlands
ondertiteld - 22’
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2012 - Indien, dass grössten Schulessen der Welt - Duitstalig - 43’ - zie onder ‘kinderarbeid en
onderwijs’ - zie ook ‘Het laatste middagmaal’ (2013) onder ‘kinderarbeid en onderwijs’ - ook
onder ‘eetcultuur’ (hieronder)
2011 - The Bengali Detective - Nederlands ondertiteld - 90’- ook onder ‘India: Calcutta’ resp.
‘conflict, geweld, criminaliteit’
2011 - Pepper and cinnamon - afl. uit driedelige Engelstalige serie ‘the spice trail’ - 55’ - zie
onder ‘eetcultuur’(hieronder) - ook onder ‘India: Kerala’ resp. ‘landbouw’
2010 - Das Fernsehen der Bengalen - docu over wat op de TV in West Bengalen hoog scoort Duitstalig - 25’- ook onder ‘India: West-Bengalen’
2010 - Der foodhunter - tweetal Duitstalige documentaires over voedsel, bijzondere gerechten
en eetgewoonten in Zuid - resp. Noord-India - van elk 30’ - zie onder ‘eetcultuur (hieronder)
2010 - Immer Essen: Indiens Mobile Köche - over India’s eetkaampjescultuur, toegelicht aan
de hand van beelden en interviews in Hyderabad - Duitstalig - 43’- zie ‘eetcultuur’(hieronder) ook onder ‘India: steden - Hyderabad’
2010 - W@=D@INDIA - 4 delige serie over twee Belgische avonturiers die in India
opdrachten moeten vervullen - plus 11 videoclips over diverse aspecten van de Indiase cultuur Nederlandstalig - 1.25’ - zie onder ‘documentaires geschikt voor onderwijs en voorlichhting’
2010 - Curry , Würze des Lebens, Farbe der Seele - Duitstalig commentaar - 45’ - zie onder
‘eetcultuur’(hieronder)
2010 - Janma Kudalini - over vedische geboortehoroscoop - Nederlandstalig - 28’ - zie onder
‘religie: diverse’
2009 - Taboo: the third sex - about hijras - Engelstalig - 50’ - zie onder ‘armoede en zelfkant’ zie ook docu’s uit 2005 resp. 1991
2009 - India voor Beginners - deel 1 uit tiendelige serie: religie - Nederlandstalig - 52’ - ook
onder rubriek ‘religie’ - op dezelfde dvd deel 2: politiek
2009 - India voor Beginners - deel 2 uit tiendelige serie: politiek - Nederlandstalig - 52’ - ook
onder rubriek ‘geschiedenis en politiek’ - op dezelfde dvd deel 1: religie
2009 - India voor Beginners - deel 3 uit tiendelige serie: culinair - Nederlandstalig - 52’ - op
dezelfde dvd deel 4: kunst - ook onder ‘eetcutuur’(hieronder)
2009 - India voor Beginners - deel 4 uit tiendelige serie: kunst - Nederlandstalig - 52’ - ook
onder rubriek ‘kunst enz.’ - op dezelfde dvd deel 3: culinair
2009 - India voor Beginners - deel 5 uit tiendelige serie: man-vrouwrelatie - Nederlandstalig 52’ - ook onder rubriek ‘vrouw (positie -)‘ - op dezelfde dvd deel 6: entertainment
2009 - India voor Beginners - deel 6 uit tiendelige serie: entertainment - Nederlandstalig - 52’ op dezelfde dvd deel 5: man-vrouwrelatie
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2009 - India voor Beginners - deel 7 uit tiendelige serie: wetenschap - Nederlandstalig - 52’ ook onder rubriek ‘kunst enz. en wetenschap’
2009 - India voor Beginners - deel 8 uit tiendelige serie: muziek - Nederlandstalig - 52’ - ook
onder rubriek ‘kunst enz. en wetenschap’
2009 - India voor Beginners - deel 9 uit tiendelige serie: mode - Nederlandstalig - 52’ - ook
onder rubriek ‘kunst enz. en wetenschap’- op dezelfde dvd deel 10: natuur
2009 - India voor Beginners - deel 10 uit tiendelige serie: natuur - Nederlandstalig - 52’ - ook
onder rubriek ‘natuur en milieu’- op dezelfde dvd deel 9: mode
2009 - India voor Beginners - terugblik op tiendelige serie - Nederlandstalig - 52’
2009 - The world’s strictest parents; Pune, India - twee ongedisciplineerde Britse teeners
verblijven tijdelijk bij strenge Indiase gezinnen - Engelstalig - 60’
2009 - Babaji, an Indian love story - 103 jarige medicijnman groef eigen graf en gaat daar
iedere dag even in liggen - Nederlands ondertiteld - 70’ - zie onder ‘curiositeiten’
2009 - Feasts - Stafan Gates bezoekt een chique bruiloft en, in contrast daarmee, een
volksfeest: het Onam-festival in Kerala - Engelstalig - 53’
2009 - Der Sari, ein Rausch der Farben - Duitstalig - 43’ - zie onder rubriek ‘kunst’ - ook onder
’economie en infrastructuur’
2009 - Puberruil extra - afl. India - pubers uit Nederland resp. India ruilen een weekje van
gezin - Nederlandstalig - 25’ - zie ook soortgelijke documentaire uit 2008
2008 - Puberruil - Afl. India - pubers uit Nederland resp. India ruilen een weekje van gezin Nederlandstalig - 25’ - zie ook soortgelijke documentaire uit 2009 - op deze dvd ook
documentaire ‘aanpakken en wegwezen’ (2007)
2008 - Hair India - documentaire over Indiaas tempelhaar - Engelstalig - 52’- zie ook
‘Haarextensies’ (2005) resp. ‘Indien: das Geschäft mit dem Tempelhaar’ (2008)
2008 - Indien: das Geschäft mit dem Tempelhaar - Duitstalig - 43’ - zie ook ‘Hair India’ (2008)
resp. ‘Haarextensies’ (2005)
2007 - Bombay Railway - documentaire over spoorwegnetwerk rondom Bombay - Engelstalig
- 2 delen van elk 60’ - zie onder ‘India: treinroutes’ - ook onder ‘economie en infrastructuur’
resp. ‘India: Bombay’
2007 - Aanpakken en wegwezen - reportage over Nederlandse vrijwilligsters in Indiaas
weeshuis - Nederlandstalig - 35’- staat op dvd ‘puberruil’ 2008 (titel 2) - ook onder rubriek
‘ontwikkelingssamenwerking’
2007 - Love in India - documentaire over het concept ‘liefde’ in India in de loop der tijd Duitstalig - 90’
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2007 - Postbote im Himalaya - reportage over een postbode en zijn gezin in grensgebied IndiaTibet - 43’- ook onder ‘India: Himalaya’
2006 - Aus der Reihe: Kalkutta - 9 filmpjes over Calcutta en haar inwoners, gemaakt door
studenten aan de Duitse Hochschule für Film und Fernsehen - Engelstalig, met Franse
ondertiteling - 1.55’ - filmpjes 1-6-7-9 geschikt voor onderwijs en voorlichting - zie onder
desbetreffende rubriek - ook onder rubriek ‘cultuur en samenleving’ resp. ‘India (Calcutta)’
2005 - Indiens Drittes Geschlecht (Between the lines): zwisschen Mystik, Spiritualität und
Prostitution - gewijd aan hijras (eunuchs) - Duitstalig - 95’ - zie onder ‘armoede en zelfkant’ zie ook docu’s uit 1991 resp. 2009
2005 - Harsh Beauty (hijras) - Engelstalig - 55’ - zie onder ‘armoede en zelfkant’ - zie ook
docu’s uit 1991 resp. 2005 resp. 2009
2005 - Treffpunkt Tankstelle - reportage over de kleine wereld rond een tankstation in Amritsar
(Punjab) - 25’ - ook onder ‘India: steden - Amritsar’ resp. ‘economie’
2005 - Haarextensies - over Indiaas tempelhaar - zie ook ‘Indien: das Geschäft mit dem
Tempelhaar’(2008) resp. ‘Hair India’ (2008)
2005 - Die Last ein Mädchen zu sein - Duitstalig - 53’ - zie onder ‘vrouw (positie -)’ - ook
onder ‘armoede en zelfkant’ resp. ‘India: algemeen’ resp. ‘overige landen: Pakistan’
2004 - Nisha - de elfjarige Nisha heeft aids, net als haar moeder, maar weet het nog niet Nederlandstalig - 30’ - zie onder rubriek ‘gezondheidszorg’ - ook onder ‘documentaires
onderwijs en voorlichting’
2004 - Michael Palin Himalaya - 6 afleveringen van elk 60’ - Nederlands ondertiteld - zie
onder ‘natuur en milieu’- ook onder de landen / deelstaten die het betreft (Assam, Bangladesh,
Bhutan, India, Nagaland, Nepal, Pakistan, Tibet)
1997 - Curry contra ketchup - over de invloed van globalisering op India - Duitstalig - 44’ - zie
onder ‘economie en infrastructuur’ - ook onder ‘eetcultuur’ (hieronder)
1995 - The Streetmusicians of Bombay - met 12’ (van 18’ - 31’) zang en dans door hrijas (voor
hrijas zie onder ‘armoede en zelfkant’) - Engelstalig - 57’ - ook onder ‘armoede en zelfkant’
resp. ‘India: Mumbai’
1992 - The festival of 1992 - Reporting the cultural festival of agricultural workers Andhra
Pradesh 1992 - Hindi / Engelstalig - 50’ - ook onder ‘dalits’
1991 - Eunuchs, India’s derde sekse - Nederlandstalig - 38’ - zie onder ‘armoede en zelfkant’ ook docu’s uit 2005 resp. 2009
1991 - Secrets of Calcutta - een vijftal inwoners van Calcutta bieden een kijkje in hun leven Engelstalig - 60’ - ook onder ‘India: Calcutta’
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1990 - De tempeldans van Shilpa - film over het leven van een dertienjarig meisje uit de stad
(Bangalore) - Nederlandstalig - 29’ - op deze dvd ook’Punki en Ganshyam’ (1999) - ook onder
‘docu’s geschikt voor onderwijs en voorlichting’
1989 - Shrikant - op BBC uitgezonden tiendelige Indiase soap over het leven in het 19e eeuwse
West-Bengalen - naar een roman van Sarat Chandra Chattopadhay - Engels ondertiteld - elke
aflevering 40’ - ook onder ‘geschiedenis en politiek’ resp. ‘India: West-Bengalen’
1989 - Punki en Ganshyam, een tweeling uit India - film over het leven van twee dorpskinderen
uit India - Nederlands ondertiteld - 25’- op deze dvd ook ‘De tempeldans van Shilpa” (1990) ook onder ‘docu’s geschikt voor onderwijs en voorlichting’
1989 - The eye above the well / Het oog boven de put - sfeertekening India door Johan van der
Keuken, gevolgd door paneldiscussie - Engelse ondertiteling ‘ - 1.30 - ook onder ‘film’ resp.
‘India - algemeen’
1986 - Forest of bliss / Welt der Glückselichkeit - poëtische impressie van een enkele dag in
Varanasi - Duitstalig - 1.25’ - ook onder ‘India: Varanasi’ resp. ‘film’
1983 - The courtesans of Bombay - docudrama about ‘Pavan Pool’, the enclosed area where the
city’s singing and dancing courtesans ply their trade and live - Engelstalig - 72’- zie onder
‘armoede en zelfkant’ - ook onder ‘India: Mumbai’
1983 - Indien, Land ohne Hoffnung? - achtdelige Duitstalige serie over cultuur en samenleving
India begin tachtiger jaren vorige eeuw - speelduur elk deel 28’ - 2 dvd’s - ook onder ‘India algemeen’ resp. ‘geschiedenis en politiek’
1967 - Louis Malle’s India: a film journey - sfeertekening India door beroemd cineast Engelstalig - 1.30’ - ook onder ‘India - algemeen’ resp. ‘film’
1957 - Indien, Mutter Erde - Duitse bewerking van beroemde India-film (sfeertekening) van de
hand van Rossellini - 85’ - ook onder ‘India - algemeen’ resp. ‘film’

CULTUUR EN SAMENLEVING
EETCULTUUR
2015 - Tony Singh’s India - afl. uit serie ‘a cook abroad’ - Engelstalig - 60’ - zie onder ‘India:
Punjab’ - ook onder ‘religie: Sikhisme’
2014 - Die kulinarischen Abenteuer der Sarah Wiener in Asien - Indien Vegetarisch Duitstalig - 44’- ook onder ‘India: Rajasthan’ resp. ‘India: Gujarat’
2014 - Die kulinarischen Abenteuer der Sarah Wiener in Asien - Indien und Chili - Duitstalig 44’- ook onder ‘India: Rajasthan’
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2014 - Die kulinarischen Abenteuer der Sarah Wiener in Asien - Curry und Indien - Duitstalig 44’- ook onder ‘India: Kerala’ - Arte - (nog) niet beschikbaar
2013 - Rick Stein’s India - culinaire rondreis door India - 6delige Engelstalige serie van elk 60’
- deel l: Kolkata / Chennai (ontbreekt) - deel 2: Mumbai / Chennai - deel 3: Madurai / Kerala deel 4: Lücknow / Punjab - deel 5: Rajasthan - deel 6: Madurai - zie onder ‘India: algemeen’ ook onder de genoemde deelstaten en steden
2013 - India’s Supersize Kids - Engelstalig - 60’ - zie onder ‘gezondheidszorg’
2012 - Indien, dass grössten Schulessen der Welt - Duitstalig - 43’ - zie onder ‘kinderarbeid en
onderwijs’ - zie ook ‘Het laatste middagmaal’ (2013) onder ‘kinderarbeid en onderwijs’
2011 - Pepper and cinnamon - afl. uit driedelige Engelstalige serie ‘the spice trail’ - 55’ - ook
onder ‘India: Kerala’ resp. ‘landbouw’
2010 - Der foodhunter - tweetal Duitstalige documentaires over voedsel, bijzondere gerechten
en eetgewoonten in Zuid- resp. Noord-India - elk 30’
2010 - Immer Essen: Indiens Mobile Köche - over India’s eetkraampjescultuur, toegelicht aan
de hand van beelden en interviews in Hyderabad - Duitstalig - 43’- ook onder ‘India:
Hyderabad’
2010 - Curry , Würze des Lebens, Farbe der Seele - Duitstalig commentaar - 45’ - ook onder
‘India: Kerala’
2009 - India voor Beginners - deel 3 uit tiendelige serie: culinair - Nederlandstalig - 52’ - op
dezelfde dvd deel 4: kunst
2003 - Flavours of India - zesdelige Engelstalige serie - 180’ - Kerala (1), Gujarat (2), Punjab
(3), Goa (4), Tamil Nadu (5), West Bengal / Calcutta (6) - ook onder ‘India, genoemde
deelstaten’ resp. ‘India: Calcutta’
1997 - Curry contra ketchup - over de invloed van globalisering op India - Duitstalig - 44’ - zie
onder ‘economie en infrastructuur’

CULTUUR EN SAMENLEVING
HUWELIJK - FAMILIERELATIES
zie ook onder rubriek ‘vrouw (positie -)’
2015 - Wedding Day: Nepal, kindhuwelijken - Nederlandstailg - 2015 - 43’ - ook onder ‘vrouw
(positie -)’ resp. ‘overige landen: Nepal’

31

2015 - Wedding Day: India, trouwen bij de superrijken - Nederlandstalig - 2015 - 43’- ook
onder ‘vrouw (positie -)’
2014 - Babybusiness - Nederlandstalig - 24’- zie onder ‘gezondheidszorg’
2013 - Sex, Tabu im Land des Kamasutra - Duitstalig - 45’ - samen met ‘Indiens verlorene
Töchter’ (zie hierna) op één dvd - zie onder ‘vouw (positie-)’
2013 - Indiens verlorene Töchter - over hoe het er thans in India vvor staat m.b.t. positie van de
vrouw in de samenleving - Duitstalig - 53’ - samen met ‘Sex: Tabui im Land des Kamasutra’
(zie hierboven) op één dvd - zie onder ‘vrouw (positie-)’
2013 - Gulabi Gang - activiste vecht voor verbetering positie vrouwen, bestrijdt geweldsincidenten tegen (gehuwde) vrouwen - Ned. ondertiteld - 58’- zie onder ‘vrouw (positie-)’ ook onder ‘dalits’ resp. ‘mensenrechten - sociale actie’ - zie ook ‘Pink Saris’ (2011)
2012 - De kraamkamer van de wereld - over draagmoeders - zie onder Índia: algemeen’ deel 4
uit de serie ‘Van Bihar tot Bangalore’ - Nederlandstalig - 50’ - ook onder ‘India: Bangalore’
resp. ‘gezondheidszorg’
2012 - De bruidsschat - zie onder ‘India: algemeen’ deel 2 uit de serie ‘Van Bihar tot
Bangalore’ - Nederlandstalig - 50’ - ook onder ’Vrouw (positie -)
2012 - Indien: Mission Schwiegersohn - Duitstalig - 50’ - ook onder ‘vrouw (positie -)’
2012 - Kindbruidjes en tienermoeders (the truth about child brides) - Nederlandstalig - 25’ ook onder ‘Overige landen: Bangladesh’ resp. ‘vrouw (positie-)
2011 - Liebe auf Indisch: das Geschäft mit der Hochzeit - o.a. over privé detectieven die de
personalia / gegevens van huwelijkskandidaten onderzoeken - Duitstalig - 44’ - ook onder
‘vrouw (positie -)’
2011 - Hari, das Handy und die Hochzeit - over het gearrangeerde huwelijk van een
taxichauffeur uit Dharamsala - Duitstalig - 52’ - ook onder ‘vrouw (postie-)
2011 - Saving Face (Gezichtsverlies) - over binnenhuwelijkse mishandeling van vrouwen met
zoutzuur - 50’ - Nederlands ondertiteld - ook onder ‘overige landen: Pakistan’
2011 - Mother India - over kinderloosheid, draagmoederschap, vruchtbaarheidsklinieken Nederlands ondertiteld - 52’ - zie ook onder ‘gezondheidszorg’
2011- India-Nepal: lang en gelukkig - over gearrangeerde kinderhuwelijken in India en Nepal Nederlandstalig - 25’ - ook onder ‘vrouw (positie-) resp. ‘mensenrechten - sociale actie’
2011 - Pink Saris - dalit-vrouwen komen in verzet tegen gedwongen uithuwelijking resp.
kastendiscriminatie bij huwelijkskeuzen - Nederlands ondertiteld - 1.35’- zie onder ‘vrouw
(positie-) - ook onder ‘dalits’ resp. ‘mensenrechten - sociale actie’ - zie ook ‘Gulabi Gang’
(2013)
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2011 - Liefde tot de dood - docu over vrije huwelijkskeuze - Nederlandstalig - 23’ - ook onder
‘vrouw (positie -)’ resp. ‘mensenrechten - sociale actie’
2010 - Raju - korte film over criminaliteit rond adoptie - Duitstalig - 24’ - ook onder ‘armoede
- zelfkant’
2010 - De levensgevaarlijke huwelijken van India - Nederlandstalig - 60’ (incl. reclame) - zie
onder ‘vrouw (positie -)’’- ook onder ‘conflict en geweld’
2010 - Future Express: being an Indian -langere versie van ‘Future Express: India, pad naar
mijn dromen’ (2009) - over familieverhoudingen, gearrangeerde huwelijken enz. Nederlandstalig - 50’ - ook onder “vrouw (positie-)”
2010 - Het hindoehuwelijk - Nederlandstalig - 55’ - ook onder ‘vrouw (positie-)’
2009 - Love in India - over hoe in India over liefde en hartstocht werd en wordt gedacht Duitstalig - 90’ - ook onder ‘vrouw (positie-)
2009 - Future Express: India, pad naar mijn dromen - over familieverhoudingen, gearrangeerde
huwelijken enz. - Nederlandstalig - 35’ - ook onder ‘vrouw (positie-)’ - ook een langere versie
van (zie boven onder 2010)
2006 - De film van mijn leven - reportage over een gearrangeerd huwelijk en hoe dat uitpakte 25’ - zie ook rubriek ‘vrouw (positie -)’ - op deze dvd ook: ‘Een bruid in de verte’ (2001)
(reportage over het huwelijksarrangement)
2002 - Tegen mijn wil - Amnesty International Nederland - Nederlands ondertiteld - 50’ - zie
onder ‘vrouw (positie-) - ook onder ‘cultuur en samenleving - huwelijk/familierelaties’ resp.
‘overige landen: Pakistan’
2001 - Een bruid in de verte - Indiase moeder arrangeert huwelijk voor haar Londense zoon –
Nederlands ondertitled - 38’ - zie ook: ‘De film van mijn leven’ (2006) (op zelfde dvd)
(reportage over hoe het gearrangeerde huwelijk uitpakte) - ook onder ‘vrouw (positie-)’
2000 - Fatal Reaction Bombay - documentaire toont hoe moeilijk het is voor hoog opgeleide
Indiase vrouwen om een geschikte partner te vinden - Engels ondertiteld - 50’- ook onder
‘vrouw (positie-) resp. ‘India (Mumbai)’
1993 - Mera Jawab (mijn antwoord) - Engels ondertiteld - 30’ - zie onder ‘vrouw (positie)’
1990 - Het huwelijk in India - Nederlandstalig - 43’ - ook onder ‘vrouw (positie -)
1989 - Indiens Frauen im Feuer: Mädchenmord unds Mitgiftdramen - Duitstalig - 44’ - zie
onder ‘vrouw (positie-)’ - ook onder ‘armoede en zelfkant’

CURIOSITEITEN
2014 - Die Grösste Familie der Welt - Duitstalig - 43’ - zie onder ‘India: Mizoram’
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2011 - Top Gear India Special - drie autojournalisten reizen door India - Nederlands ondertiteld
- 85’- ook onder ‘India: algemeen’ resp. ‘India: Mumbai’
2011 - Marathon Boy - documentaire over vierjarig Indiaas loopwondertje - Nederlands
ondertiteld - 1.30’
2011 - Fliping Out - over ex-Israëlische soldaten die in India op verhaal komen, maar er aan de
drugs raken - Nederlandstalig - 1.20’
2011 - Baby te koop - reportage Sophie Hilbrand over o.a. draagmoeders in India Nederlandstalig - 45’ - zie onder ‘armoede en zelfkant’ - ook onder. ‘gezondheidszorg’ resp.
‘India: Delhi’ - zie ook docu ‘Googlebaby’ (niet aanwezig)
2011 - Het meisje met de twee gezichten - dalitfamilie aarzelt te lang over chirurgisch ingrijpen
- Nederlandstalig - 50’ - ook onder ‘dalits’
2011 - Jubel, Trubel, Bombenstimmung: Indisch-Pakistanische Grenzrituale - Duitstalig - 30’ zie onder ‘geschiedenis en politiek’- ook onder ‘conflict en geweld’
2010 - Echte weerwolfkinderen - docu over kinderen met extreme beharing - Nederlandstalig 50’ - ook onder ‘gezondheidszorg’
2009 - Ganesh: ein Gott, ein Kind, ein Schicksal - over een jongtje met een olifantenhoofd
(tumor) dat voor een incarnatie van Ganesha wordt aangezien, maar uiteindelijk toch,
succesvol, wordt geopereerd - Duitstalig - 53’ - ook onder ‘gezondheidszorg’
2009 - Babaji, an Indian love story - 103 jarige medicijnman groef eigen graf en gaat daar
iedere dag even in liggen - Nederlands ondertiteld - 70’ - ook onder ‘cultuur en samenleving’
2009 - Jyoti, het kleinste kaboutermeisje ter wereld - Nederlandstalig - 50’- zie ook ‘Romeo
Dev, de kleinste bodybuilder ter wereld’ (2009)
2009 - Romeo Dev, de kleinste bodybuilder ter wereld - Nederlandstalig -50’- zie ook ‘Jyoti,
het kleinste kaboutermeisje ter wereld’(2009)

DALITS
Een aantal van onderstaande documentaires is ook te zien via www.indianet.nl en/of via
www.idsn.org. Op deze laatste website tevens documentaires/rapportages, hieronder niet
vermeld. Zie ook de aanverwante rubrieken ‘adivasi’ resp. ‘mensenrechten’.
2015 - Driving with Selvi - Nederlands ondertiteld - 50’ - zie onder ‘vrouw (positie -)’
2014 - Indien: Gewalt im Lande Gandhis - Duitstalig - 53’ - zie onder ‘India: algemeen’ - ook
onder ‘vrouw (positie -)’ resp. ‘conflict, geweld enz.’
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2014 - Light Fly, Fly High - over een jonge dalit-vrouw die via de bokssport haar maatschappelijke positie tracht te verbeteren - Nederlanstalig - 55’ - zie onder ‘vrouw (positie -)
2013 - Medizin in fernen Ländern: Indien, die Engel von Maharashtra - Duitstalig - 26’ - zie
onder ‘gezondheidzorg’ - ook onder ‘India: Maharashtra’
2013 - The new India - over de andere kant van booming India - Engelstalig - 50’ - zie onder
‘India: algemeen’ - ook onder ‘landbouw’ resp. ‘armoede / zelfkant’ resp. ‘economie /
infrastructuur’
2013 - Gulabi Gang - sociale activiste vecht voor verbetering positie vrouwen, bestrijdt
geweldsincidenten jegens (gehuwde) vrouwen - Nederlands ondertiteld - 58’- zie onder ‘vrouw
(positie-)’ - ook onder ‘cultuur en samenleving - huwelijk en familierelaties’ resp.
‘mensenrechten - sociale actie’ - zie ook ‘Pink Saris’ (2011)
2012 - De onaanraakbaren - zie onder ‘India: algemeen’ deel 3 uit de serie ‘Van Bihar tot
Bangalore’ - Nederlandstalig - 50’- ook onder ‘India: Bihar’
2012 - Indien: Land mit Zukunft - Duitstalig - 1.34’ - zie onder ‘India: algemeen’ - ook
onder’geschiedenis en politiek’
2011 - Wij zijn niet onaanraakbaar: stop kastendiscriminatie nu - Nederlands ondertitelde
versie van ‘We are not untouchable’ - zie hieronder - 12’
2011 - We are not untouchable: end caste discrimination now! - introductie en overzicht dalitproblematiek wereldwijd - uitgebracht door International Dalit Solidarity Network (IDSN) 12’ - samen met ‘Dalit women - gender and caste discrimination’ - Engelstalig - 7’
2011 - Indien am unteren Rand - Duitstalig - 52’ - ook onder ‘religie: diverse’
2011 - Het meisje met de twee gezichten - dalitfamilie aarzelt te lang over chirurgisch ingrijpen
- Nederlandstalig - 50’ - zie onder ‘curiositeiten’
2011 - Pink Saris - dalit-vrouwen komen in verzet tegen gedwongen uithuwelijking resp.
kastendiscriminatie bij huwelijkskeuzen - Nederlands ondertiteld - 1.35’- zie onder ‘vrouw
(positie-) - ook onder ‘mensenrechten - sociale actie’ ’ resp. ‘cultuur en samenleving huwelijk/familierelaties’
2010 - Brick by Brick - over een schooltje voor kinderen die in Kathmandu in steenbakkerijen
werken - Nederlands ondertiteld - 55’- zie onder ‘kinderarbeid en onderwijs’ - ook onder
‘overige landen: Nepal’
2010 - Schlagstock unterm Sari - Indiens Frauen wehren sich - Duitstalig - 30’- zie onder
“mensenrechten - sociale actie’ - ook onder ‘vrouw (positie-) ‘ resp. ‘India - Uttar Pradesh’
2009 - Die Rituale der Ramnami - Duitstalig - 40’ - ook onder ‘religie’
2008 - Outcast Heroes – naar keuze Nederlands ondertiteld / Engels ondertiteld - 45’
2007 - India Untouched - Engels ondertiteld - 1.48
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2007 - Cooking in the danger zone: India - Engelstalig - 32’
2006 - Reclaiming dignity - Hindi/Tamil/Malayam - English subtitled - op internet is (via
googlen op titel) de volledige documentaire ook te zien (preview op www.indianet.nl en
youtube)
2006 - Being Indian - Engelstalig (beelden spreken voor zich) - bekroonde documentaire - 25’ ook onder rubrieken ‘kinderarbeid en onderwijs’ resp. ‘onderwijs (en voorlichting)’
2005 - Een vrouw apart / A woman apart- fragmenten uit het leven van dalit-vrouwen ondertiteling naar keuze Nederlandstalig / Engelstalig - 10’ - met begeleidend boek ‘Leven als
Dalit / Dalit lives’ – dvd en boek verkrijgbaar bij de LIW
2005 - Leven als dalit / Een strijdbare dalitgemeenschap – Nederlandstalig - 14’
2005 - New heroes: Kailash Satyarthi / SACCS - against bonded labour - Engelstalig - 20’ zie onder rubriek ‘kinderarbeid en onderwijs’
2004 - I’am dalit, how are you? - Engelstalig ondertiteld - 11’
1994 - Bandit Queen - Nederlands ondertiteld - 118’ - ook onder ‘conflict en geweld’ resp.
‘dalits’ - zie ook docu’s uit 1995
1997 - De dalits krijgen weer hoop - Franstalig - Nederlands ondertiteld - 26’
1997 - Die Unberührbahren: Indien zwisschen Gandhi und Ambedkar - Duitstalig - 30’ - ook
onder ‘geschiedenis - Gandhi’
1996 - Dalit: quest for solidarity - Engelstalig - 20’
1996 - Last among equals: Christian dalits - 30’
1995 - Phoolan Devi: true lies? - Engelstalig - 30’ - zie ook ‘Phoolan Devi: Rebellion einer
Bandit (1995) - zie rubriek ‘conflict en geweld’ - ook onder rubriek ‘film’
1995 - Phoolan Devi: Rebellion einer Bandit - 1.17’ – Duitstalig - zie ook ‘Phoolan Devi: true
lies?’ (1995) - zie rubriek ‘conflict en geweld’ - ook onder rubriek ‘film’
1994 - Bandit Queen - Nederlands ondertiteld - 118’ - zie onder ‘film: algemeen’ - ook onder
‘conflict en geweld’ - zie ook docu’s uit 1995
1993 - Aufstand der Unberührbahren - activist swami Agnivesh - Duitstalig - 43’- zie onder
rubriek ‘kinderarbeid en onderwijs’
1992 - Karamchedus and Tsundurus - moord op kastelozen (Andhra Pradesh) - Engelstalig 31’ - ook onder ‘mensenrechten - sociale actie’ resp. ‘conflict en geweld’
1991 - Cycling for the dalits - protestfietstocht (Andhra Pradesh) - Engelstalig - 28’ - ook onder
’mensenrechten - sociale actie’

36

1991 - Sintflut im Namen des Fortschritts - over o.a. het onrecht vanwege het Narmadadamproject - Duitstalig - 30’ - zie onder ‘Natuur en milieu’ - ook onder ‘dalits’ resp. ‘adivasi’
1990 - A small beginning - rehabilitation bonded labourers Kodaikanal Hills, Tamil Nadu Engelstalig - 30’ - zie onder ‘arbeidsomstandigheden’ - ook onder ‘India: Tamil Nadu’
1988 - Valli’s Story - Engelstalige documentaire over de geschiedenis van de landloosheid /
bonded labour, sinds de Britse overheersing - 28’- ook onder ‘landbouw’
1985 - Aware: sociale actie onder leiding van Madhavan, met steun van NOVIB (Andhra
Pradesh) - Nederlands begeleidend commentaar - 25’ - ook onder ‘adivasi’ resp.
‘mensenrechten en sociale actie’
1982 - An Indian Story - over strijd tussen landeigenaars en lanlozen, corruptie - gevolgd door
uitzending Kenmerk over blindmaking in Bihar (Nederlands ondertiteld - met daarin Gerard
Oonk en Kristoffel Lieten als deskundigen) - 55’resp. 15’ - zie onder ’mensenrechten en
sociale actie’ - ook onder ‘conflict en geweld’
1976 - Manthan (The Churning) - speelfilm over strijd tussen harijans en rijke boeren rond
melkcoöperatie - Nederlands ondertiteld - verkorte versie - 50’ - zie onder ‘landbouw’ - ook
onder ‘ontwikkelingssamenwerking’
1974 - Oka Oorie Katha (De paria’s) - speelfilm over uitbuiting dagloners, verzet tegen
werkplicht voor rijke kandheer - 1.49’- zie onder ‘film’

ECONOMIE - INFRASTRUCTUUR
voor treinroutes / spoorwegen
zie onder ‘India: treinroutes / spoorwegen’
2015 - India: het energiedilemma - Nederlandstalig - 25’ - zie onder ‘natuur en milieu’ Vranckx - niet beschikbaar
2014 - His Wife (son épouse) - Nederlands ondertiteld - 103’
2014 - Indien: Land zwisschen Armut und Aufbruch - Duitstalig - (60’) - zie onder ‘India:
algemeen - ook onder ‘armoede en zelfkant’
2014 - World’s Greatest Food Markets: Delhi - Engelstalig - 60’ - zie onder ‘India: Delhi’
2013 - Powerless - over het aftappen van electriciteit - Nederlands ondertiteld - 52’ - ook onder
‘India: Uttar Pradesh’ resp. ‘conflict, geweld, criminaliteit’
2012 - Don’t drive here - 60’ - Nederlands ondertiteld - zie onder ‘India: Delhi’
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2012 - Welcome to India - how the poor survive - driedelige serie - Engelstalig - 180’ - zie
onder ‘India: algemeen’ - ook onder ‘arbeidsomstandigheden’ resp. ‘armoede en zelfkant’
2012 - Tata Nano - over de ontwikkeling van een Indiase mini-auto - 45’ - Engelstalig
2012 - Microkrediet, macroschuld - Nederlandstalig - 65’ - NPO2 Tegenlicht - niet beschikbaar
- ook onder ‘overige landen: Bangladesh’
2010 - De diamantsector - Nederlandstalig - 28’- zie ook docu uit 2009 - ook onder ‘India:
Mumbai’
2010 - Brennpunkt Bombay - over ‘Khar Nakah’, een marktplaats voor losse arbeiders te
Bombay en de Indiase NGP ‘Nirman’ die hun arbeidsomstandigheden wil verbeteren Duitstalig - 50’ - ook onder ‘India: Mumbai’
2009 - Diamand Dust - Engelstalig - 45’ - zie ook docu uit 2010 - ook onder ‘India: Mumbai’
2009 - Der Sari, ein Rausch der Farben - Duitstalig - 43’ - zie onder rubriek ‘kunst’ - ook onder
‘cultuur en samenleving’2009
2007 - Bombay Railway - documentaire over spoorwegnetwerk rondom Bombay - Engelstalig
- 2 delen van elk 60’ - zie onder ‘India: treinroutes / spoorwegen’ resp. ‘India: Bombay’ resp.
‘cultuur en samenleving’
2007 - Monsoon Railway - Indiase spoorwegen in de monsoentijd - Engelstalig - 50’ - zie
onder ‘India: treinroutes ‘- ook onder ‘natuur en milieu: water’
2005 - Pfeffer: der Handel mit dem schwarzen Gold - Duitstalig - 45’ - ook onder ‘India:
Kerala’ resp. ‘landbouw’
2005 - Treffpunkt Tankstelle - reportage over de kleine wereld rond een tankstation in Amritsar
(Punjab) - 25’ - zie onder ‘cultuur en samenleving’ - ook onder ‘India; Punjab’ resp. ‘India:
steden - Amritsar’
2005 - John & Jane - Indiase documentaire over callcentra - Nederlands ondertiteld - 54’ Holland Doc 24 - niet beschikbaar - zelfde thema ook in 2010 in kantoorkomedie ‘Outsourced’
- herhaald in 2014 - RTL5 - niet beschikbaar - ook onder ‘India: Mumbai’
1997 - Curry contra ketchup - over de invloed van globalisering op India - Duitstalig - 44’ - zie
onder ‘cultuur en samenleving’
1995 - Jeremy Clarkson’s Motorworld: India - Engelstalig - 30’ - ook onder ‘geschiedenis en
politiek: maharajas’
1993 - Gaining a foothold - woman in the Indian footwear industry - Engelstalig - 30’ - zie
onder ‘arbeidsomstandigheden’ resp. ‘kinderarbeid en onderwijs’
1992 - India at the crossroads - over de politieke en economische situatie in India na de moord
op Rajiv Gandhi - Engelstalig - 70’- ook onder ‘geschiedenis en politiek - diverse’
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1992 - Diepte - docu over het bevaarbaar houden van Indiase havens door Nederlandse
bedrijven - 45’- zie onder ‘ontwikkelingssamenwerking’
1987 - We who make history - overbevissing kustwaters Kerala door trawlers maakt vissers
werkeloos en brengt schade aan milieu - Engelstalig - 22’ - zie onder ‘mendsenrechten en
sociale actie’ - ook onder ‘natuur en milieu - algemeen’

FILM
ALGEMEEN
2015 - Beroepen zonder grenzen: bioscoopmedewerkers in India (tentcinema/wanderkinos) Nederlandstalig - 45’ - zie ook docu’s uit 2012 resp. 2013 hieronder
2014 - Marry me: bitte auf Indisch - Duitstalig - 86’
2014 - Monsoon Baby - Duitstalig - 90’ - film over draagmoederschap - ook onder
‘gezondheidszorg’ - (nog) niet beschikbaar
2013 - Schüsse im Monsun (Monsoon Shootout) - Duits ondertiteld - 82’
2013 - Faith Connections - film over de kumbh mela 2013 in Allahabad - Nederlands
ondertiteld - 115’ - zie ‘religie: kumbh mela / sadhus’
2013 - The Lunchbox - Nederlands ondertiteld - 100’ - ook onder ‘India: Mumbai’
2013 - Happiness - afgelegen dorp in Bhutan wil tv - Nederlands ondertiteld - 1.16’- zie onder
‘overige landen: Bhutan’- ook onder ‘boeddhisme’
2013 - Indian Talkies - die letzten Wanderkinos - Duitstalig - 45’ - ook onder ‘film:
Bollywood’ - zie ook
2013 - Siddarth - Nederlands ondertiteld - 90’ - ook onder ‘conflict, criminaliteit enz.’
2012 - Unterwegs mit den Indische Wanderkinos - Duitstalig - 44’ - Arte - niet beschikbaar zie ook ‘Indian Talkies’(2013) resp. ‘Kumar Talkies’(1997) - ook onder “film: Bollywood’
2012 - Midnights Children - Nederlands ondertiteld - 148’ - ook onder ‘geschiedenis en
politiek’
2012 - Horror op de set - over illegale filmindustrie in Afghanistan - Nederlandstalig - 23’ - zie
onder ‘overige landen: Afghanistan’
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2010 - I am Kalam - familiefilm over arm Indiaas jongetje dat, via zijn prinselijk vriendje, toch
zijn schoolopleiding kan vervolgen - Nederlands ondertiteld - 1.25’ - ook onder ‘kinderarbeid
en onderwijs’
2010 - Becoming a woman in Zanskar - Nederlands ondertiteld - 1.25’ - zie onder ‘vrouw
(positie-) - ook onder ‘film’ resp. ‘India: Zanskar’
2009 - Bollywood Hero - Nederlandse film - 85’ - niet beschikbaar - ook onder ´film:
Bollywood’
2008 - Unmistaken child - film over zoektocht naar de reïncarnatie van een beroemd lama Nederlands ondertiteld - 98’- zie onder ‘boeddhisme’
2008 - Tahaan, een jongen met een granaat - jeugdfilm, gesitueerd in brandhaard Kashmir 1.35’ - ook onder ‘India: Kashmir’ resp. ‘conflict en geweld’
2007 - The Darjeeling Limited - comedy-dama WesAnderson - Nederlands ondertiteld - 90’ ook onder ‘India: treinroute’
2007 - Brick Lane - Nederlands ondertiteld - 95’ - ook onder ‘overige landen: Bangladesh’
resp. ‘India: migranten’
2006 - The Namesake - film naar de gelijknamige roman van Jhumpa Lahiri (Nederlandse titel:
de naamgenoot) - Nederlands ondertiteld - 116’ - zie onder ‘India: migranten’
2006 - Vanaja - Nederlands ondertiteld - 1.45’ - ook onder ‘vrouw (postie-)
2006 - Munna Bhai - komische satire op / rond Gandhi - inclusief “the making of” -Engels
ondertiteld - .25’ - ook onder ‘geschiedenis - Gandhi’
2006 - Aus der Reihe: Kalkutta - 9 filmpjes over Calcutta en haar inwoners, gemaakt door
studenten aan de Duitse Hochschule für Film und Fernsehen - Engelstalig, met Franse
ondertiteling - 1.55’ - filmpjes 1-6-7-9 geschikt voor onderwijs en voorlichting - zie onder
desbetreffende rubriek - ook onder ‘cultuur en samenleving’ resp. rubriek ‘India: steden Calcutta’
2005 - Water - film Deepa Mehta over dumping van weduwen, deel uitmakend van
trilogie’Water, Earth, Fire’ - Nederlands ondertiteld - 110’ - ook onder ‘armoede en zelfkant:
hijras’ (hijra Gulabi in film, neergezet als hoerenmadam)
2004 - Shadows of time - Nederlands ondertiteld - 105’ - ook onder ’armoede en zelfkant:
slums’ resp. ‘kinderarbeid en onderwijs’ (met iconische corruptiescènes)
2003 - Spring, summer, fall, winter … spring - 1.40’ - Nederlands ondertiteld - ook onder
‘boeddhisme’
2002 - Bollywood Hollywood - film Deepa Mehta (satire op huwelijksdwang/uithuwelijking
binnen Inidiase families in het buitenland) - Engelstalig - 100’ - ook onder ‘vrouw (positie-)’
resp. ‘India: migranten’
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2001 - Samsara - over een jeugdige boeddhistische monnik die verzeild raakt in wereldse
perikelen - Nederlands ondertiteld - 1.48’ - ook onder ‘Boeddhisme’ resp. ‘India: Ladakh’
2000 - Mission Kashmir - geromatiseerde bollywoodfilm over het Kashmirconflict tussen India
en Pakistan - Nederlands ondertiteld - 2.30’ - ook onder ‘conflict en geweld’ resp. ‘India:
Kashmir’
1999 - Himalaya - film Eric Valli over concurrentiestrijd binnen zoutnomadenstam Engelstalige ondertiteling - 1.48’ - ook onder ‘overige landen: Nepal’
1998 - Hanuman: im Königreich der Affen - Duitstalig - 1.25’
1997 - Kumar Talkies - geschiedenis van een Indiase bioscoop in middelgrote stad (Kalpi) Nederlands ondertiteld - 53’ - op deze dvd ook Bollywood, de Indiase droom’ (2000) - zie ook
‘Indian Talkies’(2013) - ook onder ‘film: Bollywood’
1997 - Seven years in Tibet - Nederlands ondertiteld - 131’ - ook onder ‘overige landen: Tibet’
resp. ‘Boedhisme’
1997 - Im Namen der Armen - Duitstalige film over Moeder Teresa - 1.32’ - ook onder
‘mensenrechten - sociale actie’ resp.‘religie: diverse’
1996 - Fire -film Deepa Mehta, deel uitmakend van trilogie ‘Water, Earth, Fire´ / Nederlands
ondertiteld -108´
1995 - Phoolan Devi: true lies? - Engelstalig - 30’ - zie ook ‘Phoolan Devi: Rebellion einer
Bandit (1995) - zie rubriek ‘conflict en geweld’ - ook onder rubriek ‘dalits’ - zie ook ‘Bandit
Queen’ (1994)
1995 - Phoolan Devi: Rebellion einer Bandit - 1.17’ – Duitstalig - zie ook ‘Phoolan Devi: true
lies?’ (1995) - zie rubriek ‘conflict en geweld’ - ook onder rubriek ‘dalits’ - zie ook ‘Bandit
Queen’ (1994)
1994 - Bandit Queen - Nederlands ondertiteld - 118’ - ook onder ‘conflict en geweld’ resp.
‘dalits’ - zie ook docu’s uit 1995
1993 - In the land of the living Gods - documentaire van de hand van Louk Vreeswijk - 65’ niet beschikbaar - ook onder ‘India: algemeen’
1992 - Mr. Attenborough and mr. Gandhi - documentaire over film ‘Gandhi’ – Engelstalig 50’ - zie onder ‘geschiedenis - Gandhi’ - zie ook 1982 ‘Gandhi’ onder ‘film’
1992 - City of joy - film rond en over het wel en wee van slumbewoners in Calcutta Nederlands ondertiteld - 130’ - ook onder ‘India: Calcutta’
1990 - Hilmar Pabel erzählt - impressie Moeder Teresa - Duitstalig - 15’ - ook onder
‘mensenrechten - sociale actie’
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1989 - The eye above the well / Het oog boven de put - sfeerteekening India door Johan van
der Keuken, gevolgd door paneldiscussie - Engels ondertiteld - 1.30 - zie onder ‘cultuur en
samenleving’ - ook onder ‘India: algemeen’
1988 - Salaam Bombay - Engelstalig - 1.55’- ook onder ‘armoede / zelfkant’ resp. India:
Mumbai’
1986 - Forest of bliss / Welt der Glückselichkeit - poëtische impressie van een enkele dag in
Varanasi - Duitstalig - 1.25’ - zie onder ‘cultuur en samenleving - ook onder ‘India: Varanasi’
1982 - Gandhi - film mr. Attenborough – Nederlands ondertiteld - 180’ - ook onder
‘geschiedenis - Gandhi’ - zie ook docu uit 1992 over de totstandkoming van de film (Mr.
Attenborough and mr. Gandhi)
1976 - Manthan (The Churning) - speelfilm over strijd tussen harijans en rijke boeren rond
melkcoöperatie - verkorte versie - 50’ - zie onder rubriek ‘landbouw’
1976 - Mrigayaa (Royal hunt) - film Mrinal Sen - Duits ondertiteld - tribaal jager (adivasi)
wordt revolutionaire held - speelt ten tijde van de zog. Shantal Revolt’ (1901) - 1.46’ - ook
onder ‘adivasi’
1974 - Oka Oorie Katha (De paria’s) - speelfilm over uitbuiting dagloners, verzet tegen
werkplicht voor rijke landheer - Ned. Ondertiteling - 1.49’- ook onder ‘dalits’
1967 - Louis Malle’s India: a film journey - sfeertekening India door beroemd cineast Engelstalig - 1.30’ - zie onder ‘cultuur en samenleving’ - ook onder ‘India - algemeen’
1959 - North West Frontier - Engelstalig - 2.05’ - ook onder ‘geschiedenis en politiek:
maharajas’
1957 - Indien, Mutter Erde - Duitse bewerking van beroemde India-film (sfeertekening) van de
hand van Rossellini - 85’ - zie onder ‘cultuur en samenleving’ - ook onder ‘India - algemeen’
1957 - Pyaasa - beroemde film van de hand van Guru Dutt over een jonge dichter en diens
tragische levensloop - Engels ondertiteld - 140’
1951 - The River - film van de hand van Jean Renoir - Engelstalig - 1.36’ - ook onder ‘India:
Calcutta’

FILM
BOLLYWOOD
2016 - Lauren: Bollywood - over ‘miss India holland’ verkiezingen binnen de Hndoestaanse
gemeenschap in Nederland - Nederlandstalig - 35’
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2015 - Vrije Geluiden VPRO: Nederlandse band ‘Bombay Connection Orchestra’ speelt
Bollywood-tunes - Nederlandstalig - 15’
2014 - Hayko goes to Bollywood - Duitstalig - 30’
2014 - Bollywood and Beyond: a century of Indian cinema - comedian Sanjeev Bhaskar
presents a retrospective on Indian cinema - Engelstalig - 90’ - BBC4 - niet beschikbaar
2013 - Indian Talkies - die letzten Wanderkinos - Duitstalig - 45’ - zie onder ‘film: algemeen’ zie ook ‘Kumar Talkies’ (1997)
2012 - Unterwegs mit den Indische Wanderkinos - Duitstalig - 44’ - Arte - niet beschikbaar zie ook ‘Indian Talkies’(2013) resp. ‘Kumar Talkies’(1997) - zie onder ‘film: algemeen’
2012 - Het sprookje van Bollywood - zie onder ‘India: algemeen’ deel 7 uit de serie ‘Van Bihar
tot Bangalore’ - Nederlandstalig - 50’
2012 - Bollywoods Träume: die Suche nach dem happy end - Duitstalig - 30’
2012 - De Bollywood Revolutie - Nederlandstalig - 55’
2011 - Bollywood College - over de ontwikkeling van de Indiase film resp. de invloed van
Bollywood op het Westen in het algemeen en op Hindoestanen in het bijzonder Nederlandstalig - 58’
2010 - Sophie en de Bollywoodfilm - Nederlandstalig - 15’
2009 - Asha, een rebelse legende uit India - over playbeckzangeres Asha Bhosle Nederlandstalig - 28’
2009 - India voor beginners - deel 6 uit tiendelige Belgische serie over hedendaags India,
gewijd aan entertainment, in het bijzonder film - Nederlandstalig - 52’ - zie onder ‘cultuur en
samenleving’
2009 - Indien: zwischen Traumfabrik und Wirklichkeit - deel 4 uit vierdelige ZDF-serie over
hedendaags India, gewijd aan Bollywood - Duitstalig - 45’
2009 - Mein Traum von Bollywood - wie Kandidaten sich darstellen für Filmstar - 30’ - op
deze dvd ook ‘Bollywood, de Indiase droomfabriek’(1996)
2009 - Bollywood Hero - Nederlandse film - 85’ - niet beschikbaar - ook onder ´film:
algemeen’
2008 - Holland Doc: Bollywood Blues - Nederlands ondertiteld - 50’ - niet beschikbaar
2004 - Bollywood, Indiens klingendes Kino - Musik und Tanz im Indischen Cinema - 58’
2000 - Bollywood, de Indiase droom - Indiase film wordt langzaamaan sociaal bewuster - 50’ staat op dvd ‘Kumar Talkies’ (1997)
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1997 - Kumar Talkies - geschiedenis van een Indiase bioscoop in middelgrote stad (Kalpi) Nederlands ondertiteld - 53’ - op deze dvd ook Bollywood, de Indiase droom’ (2000) - zie
onder ‘film: algemeen’ - zie ook ‘Indian Talkies’(2013)
1996 - Bollywood, de Indiase droomfabriek - geschiedenis Bollywood - 55’ - op deze dvd ook
‘Mein Traum von Bollywood’ (2009)
1989 - The Bollywood Story - part 1: Indian Cinema since 1913 - 60’ - part 2: Hindi Cinema
Today - 60’
1988 - Nacht en dag - de Amsterdamse schilder, Dirk van der Meijden, weet alles over
Bollywood uit de jaren vijftig / zestig en schildert de filmsterren - 60’

GESCHIEDENIS - POLITIEK
DIVERSE
2015 - Alles op tafel: Kashmir - Nederlands ondertiteld - 25’ - zie onder ‘India: Kashmir’ - ook
onder ‘conflict en geweld’ resp. ‘overige landen: Pakistan’
2015 - De affaire Khan - over de rol van een Pakistaans atoomgeleerde bij de ontwikkeling van
een Iraanse atoombom - Nederlandstalig - 50’ - zie onder ‘overige landen: Pakistan’
2015 - Treasures of the Indus: of Gods and Men - Engelstalig - 60’ - ook onder ‘India:
algemeen’ - BBC4 - niet beschikbaar
2015 - Treasures of the Indus: the other side of the Taj Mahal - Engelstalig - 60’ - ook onder
‘India: algemeen’ resp. ‘kunst, wetenschap enz.’ - BBC4 - niet beschikbaar
2015 - Treasures of the Indus - Pakistan unveiled - Engelstalig - 60’- ook onder ‘India;
algemeen’ resp. ‘overige landen: Pakistan’ - BBC4 - niet beschikbaar
2014 - Rise of the continents - 4 delen - dl 4: Eurazië - Duitstalig - 50 - zie onder ‘India:
algemeen’ - ook onder ‘natuur en milieu’
2014 - The World’s War: Forgotten Soldiers - Engelstalig - 120’ - ook onder ‘conflict,
criminaliteit, geweld en terrorisme’
2014 - Hindoestaanse migranten - Nederlandstalig - 30’- zie onder ‘India: migranten’
2014 - The Birth of Empire: The East India Company - episode 1: ‘Traders around the world’ Engelstalig - 60’ - zie ook episode 2
2014 - The Birth of Empire: The East India Company - episode 2: ‘How the East India
Company became the rulers of British India and how it all came undone’- Engelstalig - 60’- zie
ook episode 1
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2014 - Sri Lanka, het geschonden paradijs (boeddhisten in oorlog en vrede) - Nederlandstalig 30’- zie onder ‘overige landen: Sri Lanka’ - ook onder ‘boeddhisme’ resp ’conflict en geweld’
2013 - O’Hanlons helden: The Karachi Papers - Nederlands ondertitled - 52’- zie onder
‘overige landen: Pakistan’
2012 - Midnights Children - Nederlands ondertiteld - 148’ - zie onder ‘film’
2012 - Indien: Land mit Zukunft - Duitstalig - 1.34’ - zie onder ‘India: algemeen’ - ook
onder’dalits’
2012 - Brieven aan Zohra - over de Zuid-Afrikaanse Indië Ahmed Kathadra, die samen met
Mandela op Robbeneiland gevangen zat - Nederlands ondertiteld - 55’
2011 - The Bhutto Saga or Politics in the Blood - Nederlandstalig - 55’- zie onder ‘overige
landen: Pakistan’
2011 - Rabindranath Tagore - Nederlandstalige documentaire - 57’ - zie onder ‘kunst, zang,
enz.’
2011 - Indien: Himmel auf Erden - afl. serie Terra X: Fascination Erde - Duitstalig - 43’- ook
onder ‘natuur en milieu - diverse’ resp. ‘India - algmeen’
2011 - Jubel, Trubel, Bombenstimmung: Indisch-Pakistanische Grenzrituale - Duitstalig - 30’ ook onder ‘curiositeiten’ resp. ‘conflict en geweld’
2010 - 2Doc: Bhutto - Nederlandstalig - 75’ - zie onder ‘overige landen: Pakistan’ - niet
beschikbaar
2010 - Remeberance: the Sikh story - documentaire over de Sikhs die in WO 1 en WO 2
dienden in het Britse leger - Engelstalig - 30’ - ook onder ‘conflict en geweld’
2010 - Der Fluch des Diamanten - aflevering uit Duitstalige serie ‘Terra X’ - met zevenmijlslaarzen door de geschiedenis van India - 43’ - ook onder ‘geschiedenis en politiek: maharaja’s’
2010 - Getemde tijgers (tamil tigers) - Belgische bewerking van BBC-documentaire uit serie
‘internationaal terrorisme sinds 1945’ - Nederlandstalig - 25’ – zie onder ‘conflict en geweld’
2009 - India voor Beginners - deel 2 uit tiendelige Belgische serie over India - thema: politiek Nederlandstalig - 52’ - zie onder ‘cultuur en samenleving’
2009 - Pakt mit dem Teufel - over de rol van Subhas Chandra Bose tijdens de tweede
wereldoorlog - Duitstalig - 60’
2009 - Great India deel 2: Ashoka, der Indische Krieger Buddhas - Duitstalig - 43’
2009 - Great India deel 1: Taj Mahal, Monument einer Leidenschaft - Duitstalig - 53’ - Arte niet beschikbaar - zie onder ‘kunst enz.’
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2008 - Die Krieger vom Dach der Welt - over de Gurkhas uit Nepal, elitetroepen Britse leger,
waarvan er ieder jaar slechts 300 worden aangenomen - Duitstalig - 45’ - ook onder ‘overige
landen: Nepal’
2007 - Secrets of the Taj Mahal - aflevering uit Engelstalige serie ‘Ancient Mega Structures’ 45’- zie onder ‘kunst enz.’
2007 - The Story of India - uitgebreide zesdelige Engelse serie over de geschiedenis van India
- 300’ (3 dvd’s) - ook onder ‘India: algmeen’
2007 - Lost World of the Raj - driedelige Engelse serie over de geschiedenis van Brits India
onder de Engelsen - 180’
1997 - Die Unberührbahren: Indien zwisschen Gandhi und Ambedkar - Duitstalig - 30’
1993 - The Brotherhood - documentaire over hindufundamentalisme - Engelstalig - 45’- ook
onder ‘religie’ resp. ‘conflict en geweld’
1992 - India at the crossroads - over de politieke en economische situatie in India na de moord
op Rajiv Gandhi - Engelstalig - 70’- zie onder ‘economie en infrastructuur’ - ook onder
‘geschiedenis – Nehru-Gandhi dynastie’
1991 - Moksha - een hindoe die zich wil terugtrekken uit de samenleving laat zijn licht schijnen
over het India van na de moord op Indira Gandhi - Engelstalig - 40’- zie onder ‘religie’ - ook
onder ‘India: aranasi’
1990 - The Great Moghuls - zesdelige Teleac-serie, horend bij het boek ‘De Groot Mogols’ Nederlandstalig commentaar - 150’ - zie ook ‘The splendour of the moghuls’ (1986)
1990 - The ruins of the Raj - over de sociale problematiek binnen het India van de negentiger
jaren - Engelstalig - 50’
1989 - Shrikant - op BBC uitgezonden tiendelige Indiase soap over het leven in het 19e eeuwse
West-Bengalen - naar een roman van Sarat Chandra Chattopadhay - Engels ondertiteld - elke
aflevering 40’- zie onder ‘cultuur en samenleving: diverse’ - ook onder ‘India: West-Bengalen’
1989 - Tamas (The Darkness) - vijfdelige op BBC vertoonde Indiase semi-soap/ kroniek over
de partition uit 1947 en de gevolgen daarvan - naar een roman van Bhisham Sahni - elke
aflevering 50’ - Engels ondertiteld - ook onder ‘India : algemeen’ resp. ‘overige landen:
Pakistan’ resp. ‘conflict en geweld’
1988 - De laatste Kantraki - over de contractarbeiders die (in de negentiende eeuw) uit India
naar Suriname werden gelokt - Nederlandstalig - 30’ - ook onder ‘India - migranten’
1986 - The splendour of the moghuls - driedelige serie - Engelstalig - 135’ - zie ook ‘The Great
Moghuls’ (1990)
1986 - Pakistan tussen Moskou en Delhi - Panoramiek - Nederlandstalig - 35’ - zie onder
‘conflict en geweld’
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1986 - Met de Paus in India - over het pausbezoek aan India in (1986) – Nederlandstalig - 30’ zie onder ‘religie’
1986 - Koningin en Prins in India - bezoek koningin Baeatrix en prins Claus aan India (1986) Nederlandstalig - accent op Bombay - 30’ - ook onder ‘India: Mumbai’
1984 - Politieke verhoudingen India en brandhaarden Punjab, Kashmir in verkiezingsjaar 1985
- Nederlandstalig - 80’ - ook onder ‘India: Kashmir’ resp. ‘India: Punjab’.
1984 - Eenzaam tussen miljoenen - geschiedenis van de VOC in India - Nederlandstalig - 50’
1983 - Indien, Land ohne Hoffnung? - achtdelige Duitstalige serie over cultuur en samenleving
India begin tachtiger jaren vorige eeuw - tijdsbeeld zowel wat betreft India als wat betreft de
wijze waarop het westen tegen India aankijkt - speelduur elk deel 28’ - 2 dvd’s - zie onder
‘cultuur en samenleving’ - ook onder ‘India - algemeen’

GESCHIEDENIS - POLITIEK
GANDHI
2012 - Ela Gandhi - portret kleindochter Gandhi - Nederlandstalig - 25’
2014 - Verschollene Filmschätze 1948: Tränen um Mahatma Gandhi - Duitstalig - 26’
2009 - Three lives of Gandhi - driedelige Engelstalige documentaire - 180’ - BBC2 - niet
beschikbaar
2007 - In Search of Gandhi - Engelstalig - 50’ - BBC4 - niet beschikbaar - wel op youtube
2006 - Munna Bhai - komische satire op / rond Gandhi - inclusief ‘the making of’ - Engels
ondertiteld - 2.25’ - zie onder ‘film’
2005 - The World’s Most Photographed: Mahatma Gandhi - Engelstalig - 30’
2005 - Mahatma Gandhi: sterben für den Frieden - uit serie ‘assasins’ - Duitstalig - 50’
1998 - Mahatma: das Leben Gandhi’s in historischen Aufnahmen - Duitstalig - 1.45’
1997 - Die Unberührbahren: Indien zwisschen Gandhi und Ambedkar - Duitstalig - 30’ - ook
onder ‘dalits’
1996 - De erfenis van Mahatma Gandhi - over o.a. de heldenstatus die de moordenaars van
Gandhi in sommige kringen te beurt valt - met verontrust nawoord van de Indiase ambassadeur
in Nederland - Nederlandstalig - 52’ - ook onder ‘geschiedenis - maharajas’
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1992 - Mr. Attenborough and mr. Gandhi - documentaire over film ‘Gandhi’ - Engelstalig - 50’
- ook onder ‘film’ - zie ook onder ‘film’: 1982 - ‘Gandhi’
1986 - Gandhi - School TV - met medewerking van Dick Kooiman - Nederlandstalig - 40’
1985 - Gandhi - Italiaanse documentaire uit rond 1985 - op dvd uitgebracht in 2008 Nederlands ondertiteld - 55’
1982 - Gandhi - film mr. Attenborough - Nederlands ondertiteld - 180’ - ook onder ‘film’ - zie
ook docu uit 1992 over de totstandkoming van de film (Mr. Attenborough and mr. Gandhi)

GESCHIEDENIS - POLITIEK
NEHRU-GANDHI DYNASTIE
2009 - De moord op Indira en Rajiv Gandhi - deel 6 uit de serie ‘Infamous assisinations’ Nederlandstalig begeleidend commentaar - 25’
1997 - The dynasty: The Nehru-Gandhi story - 4delige BBC-serie van elk 50’ - Engelstalig zie ook het gelijknamige boek van de hand van Jad Adams en Philip Whitehead uit 1997 (LIW
bibliotheek UI 095-003)
1992 - India at the crossroads - over de politieke en economische situatie in India na de moord
op Rajiv Gandhi - Engelstalig - 70’- zie onder ‘economie en infrastructuur’ - ook onder
‘geschiedenis - diverse’
1991 - De moord op Rajiv Gandhi / India after Gandhi - NOS / BBC - Nederlandstalig resp.
Engelstalig - 50’
1986 - Panoramiek in gesprek met Rajiv Gandhi - Nederlandstalig - 40’
1984 - NOS-reportage crematie Indira Gandhi - Nederlnadstalig - 2.07’
1984 - Attentat auf Indira Gandhi / Mord in Delhi - Duitstalig - 1.10’
1982 - Die Königin von Indien: Begegnungen mit Indira Gandhi - Duitstalig - 43’ - op dvd
1984 ‘Die attentat auf Indira Gandhi’ - zie hierboven

GESCHIEDENIS - POLITIEK
MAHARAJAS
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2015 - Sophia: Suffragette Princess - Engelstalig - 25’ - ook onder ‘vrouw (positie -)’ resp.
‘overige landen: Pakistan’ resp. ‘religie: Sikhisme’
2015 - Love and Betrayal in India: The White Moghul - Engelstalig - naar gelijknamig boek
van William Dalrymple over een affaire tussen een Britse officier en een Moghol-prinses in
Hyderabad, India - 55’ - BBC4 - niet beschikbaar
2014 - Lost treasures of the Sikh Kingdom - Engelstalig - 30’ - ook onder ‘religie: Sikhisme’
2014 - Jai Singh II: Mahaardascha und Astronom - Duitstalig - 25’ - zie onder ‘Natuur en
milieu: diverse’ - ook onder ‘India: Jaipur’ resp. ‘Kunst en wetenschap enz.’
2014 - Elefantenparadies Südindien: die Mahouts von Kerala - Duitstalig - 44’ - zie onder
‘natuur en milieu: olifanten’ - ook onder ‘India,: Kerala’
2013 - Beroepen zonder grenzen: Manegehouders Rajasthan - Nederlandstalig - 50’ - België1 niet beschikbaar - zie onder ‘India: Rajasthan’
2012 - Britain’s Maharaj - docu over de laatste maharaja van het Sikhrijk - Engelstalig - 30’ ook onder ‘religie: Sikhisme’
2011 - The Maharajas’ Motor Car: the story of Rolls Royce in India - Engelstalig - 55’ - BBC4
- niet beschikbaar - gedeeltelijk op youtube
2010 - Der Fluch des Diamanten - aflevering uit Duitstalige serie ‘Terra X’ - met zevenmijlslaarzen door de geschiedenis van India - 43’ - zie onder ‘geschiedenis en politiek: fiverse’
2009 - Lauren verslaat de absurde wereld van de maharadja’s - Nederlandstalig - 45’
1999 - Frauenleben in Radjasthan - toer langs steden en oude paleizen in Rajasthan / speurtocht
naar het vrouwenleven aan de hoven van de voormalige maharajas - Duitstalig - 50’- zie onder
‘India: Rajasthan’ - ook onder ‘vrouw (positie-)
1997 - Memoires of a Hindu princess - geschiedenis India van de laatste 50 jaar door de ogen
van Gayatri Devi, de maharani van Jaipur - Nederlandstalig begeleidend commentaar resp.
Nederlands ondertiteld - 42’ - ook onder ‘vrouw (postie-)’
1996 - De erfenis van Mahatma Gandhi - over o.a. de heldenstatus die de moordenaars van
Gandhi in sommige kringen te beurt vallen - met verontrust nawoord van de Indiase
ambassadeur in Nederland - met ook de maharani van Jaipur uitgebreid in beeld resp. uitvoerig
aan het woord -Nederlandstalig - 52’ - zie onder ‘geschiedenis - Gandhi’
1996 - Bhapatpur: Vogelparadies des Maharadjas - 42’ - zie onder rubriek ‘natuur en milieu’
1995 - Jeremy Clarkson’s Motorworld: India - Engelstalig - 30’ - zie onder ‘economie en
infrastructuur’
1993 - Queen of the elephants - over een Rajasthaanse prinses die zich inzet voor bescherming
en verzorging van olifanten - Engelstalig - 1.37’ - zie onder ‘natuur en milieu - olifanten’
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1988 - Söhne der Sonne (im Königsland der Mewar-Dynastie) - Duitstalig - 45 ‘
1988 - Maharadschas - Duitstalig - 1.25’
1982 - Great Little Railways: a Line of Dreams - spoorlijn van Jodhpur naar Jaipur Nederlandstalig - 40’ - zie onder ‘India: treinroutes’ - ook onder ‘India: Rajasthan’ resp. ‘India:
Jaipur’
1959 - North West Frontier - Engelstalig - 2.05’ - zie onder ‘film: algemeen’

GEZONDHEIDSZORG
2015 - De vaccinatieslag - Nederlandstalig - 24’
2014 - De nierenbank - Nederlandstalig - 25’ - ook onder ‘conflict, geweld, criminaliteit’
2014 - De God van het Zicht - 25’ - Nederlandstalig - zie onder ‘overige landen: Nepal’
2014 - Monsoon Baby - Duitstalig - 90’ - film over draagmoederschap - zie onder ‘film:
algemeen’ - (nog) niet beschikbaar
2015 - Als Zahnarzt in Indien - Duitstalig - 25’ - ook onder ‘religie: sikhisme’ resp. ‘India:
Jaipur’
2014 - Metropolis: Poep - over sanitatie wereldwijd - Nederlandstalig - 30’- ook onder ‘India:
Mumbai’
2014 - Ayurveda: wie hilft es hier und heute? - Duitstalig - 27’ - speelt in Duitsland
2014 - Babybusiness - Nederlandstalig - 24’- ook onder ‘cultuur en samenleving: huwelijk en
familierelaties’ - zie ook Duitstalige tv-flm ‘Monsoon Baby’ van Andreas Kleinert (2014 - 90’)
(niet beschikbaar) - zie ook hieronder ‘Babyte koop’ (2011) resp. ‘Googlebaby’ (2009)
2013 - Indien: Nieren aus Nepal - Duitstalig - 30’- ook onder ‘overige landen: Nepal’ resp.
‘conflict, geweld, criminaliteit’
2013 - Medizin in fernen Ländern: Indien, Krieger und Heiler - Duitstalig - 27’ - ook onder
‘India: Kerala’
2013 - Medizin in fernen Ländern: Indien, die Engel von Maharashtra - Duitstalig - 26’ - ook
onder ‘India: Maharashtra’ resp. ‘dalits’
2013 - Medizin in fernen Ländern: Indien, Ladakh, die letzten Nomaden - Duitstalig - 27’- ook
onder ‘India: Ladakh’ resp. ‘overige landen: Tibet’
2013 - Medizin in fernen Ländern: Nepal, die Medizin der Gipfelbewohner - Duitstalig - 26’ ook onder ‘overige landen: Nepal’
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2013 - Birthday: Gangesdelta - bevallen in West Bengalen - Nederlandstalig - 45’ - ook onder
‘India: West Bengalen’
2013 - Het laatste middagmaal - Nederlandstalig - 25’ - zie ‘kinderarbeid en onderwijs’ - ook
onder ‘gezondheidszorg’ resp. ‘criminaliteit’ resp. Índia: Bihar’ - zie ook (in rubriek
‘kinderarbeid en onderwijs’): Indien, das grossten Schulessen der Welt (2012)
2013 - India’s Supersize Kids - Engelstalig - 60’ - ook onder ‘cultuur en samenleving:
algemeen’
2012 - Bangladesh, Schiff der Hoffnung - Duitstalig - 43’ - zie onder ‘overige landen:
Bangladesh’ - ook onder ‘mensenrechten - sociale actie’
2012 - Mein Indischer Doktor - Duitstalig - 90’
2012 - De kraamkamer van de wereld - over draagmoeders - zie onder Índia: algemeen’ deel 4
uit de serie ‘Van Bihar tot Bangalore’ - Nederlandstalig - 50’ - ook onder ‘India: Bangalore’
resp. ‘cultuur en samenleving: huwelijk en familierelaties’
2012 - Dr. Laji - over een idealistische arts in de Kullu Valley - Nederlands ondertiteld - 23’ zie onder ‘India: Himalay’
2011 - Mother India - over kinderloosheid, draagmoederschap, vruchtbaarheidsklinieken Nederlands ondertiteld - 52’ - zie onder ‘cultuur en samenleving: huwelijk en familierelaties’
2011 - De laatste horde: end polio now - over poliobestrijding in India en de hulp daarbij van
de kant van Rotary Internationaal - Nederlands ondertiteld - ook onder ‘ontwikkelingssamenwerking’ resp. ‘mensenrechten - sociale actie’
2011 - Baby te koop - reportage Sophie Hilbrand over o.a. draagmoeders in India Nederlandstalig - 45’ - zie onder ‘armoede en zelfkant’ - ook onder. ‘curiositeiten’ resp. ‘India:
Delhi’ - zie ook ‘Googlebaby’ (2009) resp. ‘Babybusiness’ (2014)
2011 - Energiek door Ayurveda - Nederlandstalig - 55’
2010 - Sikkim, das alte Wissen der Sjamanen - Franstalig - Nederlands ondertiteld - 50’- zie
onder ‘India: Sikkim’ - ook onder ‘natuur en milieu’
2010 - Der Organmarkt - Duitstalig - 55’ (gevolgd door deskundigen-forum c.q. medische
uitleg, totale duur 1.50’) - ook onder ‘armoede - zelfkant’
2010 - De grote behoefte - over de noodzaak van sanitatie - eerste 15‘ India - Nederlandstalig 25’ - zie onder ‘natuur en milieu: water’
2010 - Echte weerwolfkinderen - docu over kinderen met extreme beharing - Nederlandstalig 50’ - zie onder ‘curiositeiten’
2010 - Indien: Vorbild für die Armen - documentaire over hoe India omgaat met aids - focus
vooral op Mumbai - Duitstalig - 55’ - ook onder ‘India: Mumbai’
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2010 - Menschen als Versuchstiere - over de exploitatie van proefpersonen, met name in India,
door de farmaceutische industrie - Duitstalig - 1.20’- ook onder ‘mensenrechten - sociale actie’
2010 - Blindheid in Bangladesh - twee jongeren uit Nederland bezoeken diverse
gezondheidszorgprojecten in Bangladesh - Nederlandstalig - 2010 - 16’ - ook onder
‘documentaires geschikt voor onderwijs en voorlichting’ resp. ‘Overige landen: Bangladesh’
2009 - Googlebaby - over het online bestellen van je kind - Nederlands ondertiteld - 60’- zie
ook docu ‘Baby te koop’ (2011)
2009 - Ganesh: ein Gott, ein Kind, ein Schicksal - over een jongtje met een olifantenhoofd
(tumor) dat voor een incarnatie van Ganesha wordt aangezien, maar uiteindelijk toch,
succesvol, wordt geopereerd - Duitstalig - 53’ - zie onder ‘curiositeiten’
2009 - Diverse - Bite me with dr. Mike Leahy: India - the microworld of insects - Engelstalig 45’ - zie onder ‘natuur en milieu - overige dieren’
2009 - Sattvisch koken - Nederlandstalig - 50’
2009 - Tibet: Medizin aus Pflanzen - over Tibetaanse geneeskunde - Duitstalig - 50’ - ook
onder ‘overige landen’ en onder ‘boeddhisme’
2009 - Lifeline Express (the magic train) - over India’s hospitaaltrein - Engelstalig - 60’ - ook
onder ‘India: treinroutes/spoorwegen’
2008 - Zuid-India: van visvangst tot ayurveda - Ned. talig - 26’ - zie onder ‘India: Kerala’
2007 - Sulabh-toiletten - over sanitatie - Nederlandstalig - 15’ - zie onder ‘natuur en milieu water’
2007 - Dodende medicijnen - over de rol van India bij de fabricage van en handel in namaakmedicijnen - Nederlandstalig - 45’ - op zelfde dvd als waarop ‘India’s secret plague’ - zie
hieronder - zie ook hieronder 1988: ‘pills, publics and profits’
2007 - India’s secret plague - over aids in India - Engelstalig - 45’ - zie ook hieronder 2004:
‘Dr. Nagesh’ alsook. ‘Nisha’
2005 - dr. V. (Dr. Govindappa Venkataswamy) - episode 2 uit de serie ‘New Heroes’ - over Dr.
V’s inzet voor doven en blinden - Engelstalig - 20’
2004 - Nisha - de elfjarige Nisha heeft aids, net als haar moeder, maar weet het nog niet Nederlandstalig - 30’
2004 - Dr Nagesh - doorkijkje in spreekuur van Dr. Nagesh voor seropositieven (Bombay) Nederlands ondertiteld - 50’
2004 - Hebammen in Bengalen - over traditionele praktijkvoering door vroedvrouwen uit de
een gemeenschap - Engelstalig - 50’ - ook onder ‘India - West Bengalen’
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1996 - Calcutta’s hoop - over ‘Calcutta Rescue’, een hulporganisatie ten behoeve van lepra en
tbc-patienten in Calcutta, opgericht door de Britse arts Jack Preger - Nederlands ondertiteld 36’ - ook onder ‘India: steden - Calcutta’
1991 - Something like a war - over de omstreden bevolkingspolitiek in India - Nederlands
ondertiteld - 52’
1988 - Pills, policies and profits - health scenario India - Engelstalig 19’

HINDOEÏSME
ZIE ‘RELIGIE: HINDOEÏSME’

INDIA
ALGEMEEN RESP. REIZEN
reizen en reisprogramma’s: cursief
zie ook onder ‘india: treinroutes - spoorwegen’
2015 - Treasures of the Indus: of Gods and Men - Engelstalig - 60’ - zie onder ‘geschiedenis en
politiek’- BBC4 - niet beschikbaar
2015 - Treasures of the Indus: the other side of the Taj Mahal - Engelstalig - 60’ - zie onder
‘geschiedenis en politiek’ - ook onder ‘kunst, wetenschap enz.’ - BBC4 - niet beschikbaar
2015 - Treasures of the Indus: Pakistan unveiled - Engelstalig - 60’- zie onder ‘geschiedenis en
politiek’ - ook onder ‘overige landen: Pakistan’ - BBC4 - niet beschikbaar
2015 - India’s Frontier Railways - dl 1: The Maitree Express (Kolkata to Dhaka) - dl 2: The
Last Train in Nepal (Jaynagar to Janakpur) - dl 3: The Samjhauta Express (Lahore to Delhi) Engelstalig - elk 60’ - zie onder ‘India: treinroutes / spoorwegen’ - ook onder ‘overige landen:
Pakistan’ resp. ‘overige landen: Nepal’
2014 - Indien: Gewalt im Lande Gandhis - Duitstalig - 53’ - ook onder ‘vrouw (positie -)’ resp.
‘dalits’ resp. ‘conflict en geweld enz.’
2014 - Rise of the continents - 4 delen - dl 4: Eurazië - Duitstalig - 50’ - ook onder ‘natuur en
milieu’ resp. ‘geschiedenis en politiek: diverse’
2014 - Indien: Land zwisschen Armut und Aufbruch - Duitstalig - 60’ - ook onder ‘economie
en infrastructuur’ resp. ‘armoede en zelfkant’
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2014 - Die Kunst der Anpassung: Indien, die Westghats - Duitstalig - 43’ - zie onder ‘natuur en
milieu: diverse’ - ook onder ‘overige landen: Sri Lanka’
2014 - Wonders of the monsoon - 5 delen van elk 50’ - Nederlands gesproken commentaar zie onder ‘natuur en milieu: diverse’
2014 - Die kulinarischen Abenteuer der Sarah Wiener in Asien - Indien Vegetarisch - Indien
und Chili - Curry und Indien - Duitstalig - elk 44’
2013 - Rick Stein’s India - culinaire rondreis door India - 6delige Engelstalige serie van elk
60’ - deel l: Kolkata / Chennai (ontbreekt) - deel 2: Mumbai / Chennai - deel 3: Madurai /
Kerala - deel 4: Lücknow / Punjab - deel 5: Rajasthan - deel 6: Madurai - ook onder de
genoemde deelstaten en steden - ook onder ‘cultuur en samenleving: eetcultuur’
2013 - The new India - over de andere kant van booming India - Engelstalig - 50’ - ook onder
‘dalits’ resp. ‘landbouw’ resp. ‘armoede / zelfkant’ resp. ‘economie/infrastructuur’
2012 - Van Bihar tot Bangalore: Jelle Brandt Corstius’ India - achtdelige serie over India elke aflevering ongeveer 55’ - 2 dvd’s - Nederlandstalig - ook per aflevering qua thema’s
gearchiveerd
2012 - Welcome to India - how the poor survive - driedelige serie - Engelstalig - 180’ - ook
onder ‘arbeidsomstandigheden’ resp. ‘armoede en zelfkant’ resp. ‘economie en infrastructuur’
2012 - Indien: Land mit Zukunft - Duitstalig - 1.34’ - ook onder ‘dalits’ resp. ‘geschiedenis en
politiek’
2011 - Top Gear India Special - drie autojournalisten reizen door India - Nederlands ondertiteld
- 85’- zie onder ‘curiositeiten’ - ook onder ‘India: Mumbai’
2011 - Indien: Himmel auf Erden - afl. serie Terra X: Fascination Erde - Duitstalig - 43’- ook
onder ‘natuur en milieu - diverse’ resp. ‘geschiedenis en politiek - diverse’
2010 - W@=D@INDIA - 4 delige serie over twee Belgische avonturiers die in India
opdrachten moeten vervullen - plus 11 videoclips over diverse aspecten van de Indiase cultuur
- Nederlandstalig - 1.25’ - zie onder ‘documentaires geschikt voor onderwijs en voorlichhting’
2010 - Indien 2025: der erwachsende Riese - Thema Abend Zukunft Indien - Duitstalig - 1.40’
2009 - India voor beginners - 10 thematische afleveringen over het huidige India - van elk 52’ Nederlandstalig - zie onder ‘cultuur en samenleving’
2009 - Indien - 3 thematische afleveringen over het huidige India - van elk 45’ - Duitstalig
2008 - Groeten uit Karnapur - instructieve cd-rom met basis-informatie over India - groep 5 t/m
8 basisonderwijs - Nederlandstalig - docentenhandleiding op aanvraag beschikbaar - ook onder
“onderwijs en voorlichting (documentaires geschikt voor-)”
2007 - The Story of India - uitgebreide zesdelige Engelse serie over de geschiedenis van India
- 300’ (3 dvd’s) - zie onder ‘geschiedenis en politiek: diverse’
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2007 - India with Sanjeev Bhaskar - 4delige serie - elke afl. 60’- Engelstalig
2005 - Die Last ein Mädchen zu sein - Duitstalig - 53’ - zie onder ‘vrouw (positie -)’ - ook
onder ‘armoede en zelfkant’ resp. ‘cultuur en samenleving’ resp. ‘overige landen: Pakistan’
2005 - Sacred India - 8 delige serie - duur van iedere aflevering: 52’ - Engelstalig - deel 1:
sadhus / kumbh mela; deel 2: fakirs / soefi’s; deel 3: sikhisme; deel 4: jainisme; deel 5 : sadhus
/ pelgrimage; deel 6: teyyam (Kerala); deel 7: Durga (Calcutta); deel 8: Benares (Ramlila
festival)
2005 - Around the world in 80 treasures - afl: India to Sri Lanka - Engelstalig - niet
beschikbaar - zie onder ‘overige landen: Sri Lanka’
2004 - Michael Palin Himalaya - 6 afleveringen van elk 60’ - Nederlands ondertiteld - zie
onder ‘natuur en milieu’- ook onder de landen / deelstaten die het betreft (Assam, Bangladesh,
Bhutan, India, Nagaland, Nepal, Pakistan, Tibet)
2004 - Michael Palin Himalaya - afl. 2: A Passage to India - Nederlands ondertiteld - 60’ - zie
onder ‘natuur en milieu’ - ook onder ‘overige landen: Pakistan’ resp. ‘boeddhisme’
1993 - In the land of the living Gods - documentaire van de hand van Louk Vreeswijk - 65’ niet beschikbaar - zie onder ‘film’
1990 - l’Homme á la recherche de son passé - 3delige serie over India vanuit het perspectief
kunst - Franstalig - 85’ - zie onder rubriek ‘kunst’
1989 - The eye above the well / Het oog boven de put - sfeerteekening India door Johan van
der Keuken, gevolgd door paneldiscussie - Engelse ondertiteling ‘ - 1.30 - zie onder ‘cultuur en
samenleving’ - ook onder ‘film’
1988 - Terug naar India met Victor Banerjee - Nederlands ondertiteld - 46’
1987 - Door de Himalaya met Edmund Hillary - 2 dvd’s -12 delen van elk 25’ - voert door
Bhutan, India (Himachal Pradesh, Kashmir, Ladakh, Sikkim, Uttar Pradesh), Nepal, Pakistan,
Tibet - Nederlandstalig
1983 - Indien, Land ohne Hoffnung? - achtdelige Duitstalige serie over cultuur en samenleving
India begin tachtiger jaren vorige eeuw - speelduur elk deel 28’ - 2 dvd’s - zie onder ‘cultuur
en samenleving’ - ook onder ‘geschiedenis en politiek’
1967 - Louis Malle’s India: a film journey - sfeertekening India door beroemd cineast Engelstalig - 1.30’ - zie onder ‘cultuur en samenleving’ - ook onder ‘film’
1957 - Indien, Mutter Erde - Duitse bewerking van beroemde India-film (sfeertekening) van de
hand van Rossellini - 85’ - zie onder ‘cultuur en samenleving’ - ook onder ‘film’

INDIA - DEELSTATEN / REGIO’S
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ASSAM
2014 - Wasserwelten: Kaziranga, die Tränen des Himalaya - Duitstalig - 44’- zie onder ‘natuur
en milieu: water’- ook onder ‘India: Himalaya’
2014 - Die schönste Nationalparks: Indiens Reich der grossen Tiere - Duitstalig - zie onder
‘India: Assam’ - ook onder ‘natuur en milieu: olifanten’ resp. ‘natuur en milieu: diverse’
2011- Majuli: ein Inselvolk trotzt den Fluten - over een aan Krishna toegewijde sekte,
gevestigd op een eiland in de Brahmaputra - Duitstalig - zie onder ‘Religie: stromingen’ - zie
ook docu’s uit 2008 resp. 2004
2010 - Indiens Dschungelbuchklinik - documentaire over een dierenkliniek en ambulance in
nationaal park in deelstaat Assam - Duitstalig - 52’ - zie onder ‘natuur en milieu: diverse’
2008 - Bei den Mönchen von Majuli - over aan Krishna toegewijde monniken in Assam Duitstalig - 52’ - zie onder ‘Religie: stromingen’ - zie ook docu uit 2011
2004 - Mihael Palin Himalaya - afl. 5. Leaping Tiger, Naked Nagas - 60’ - titels 5, 6 en 7 over
het rivier-eiland Majuli - Nederlands ondertiteld - 2004 - zie onder ‘Natuur en milieu’ - zie ook
docu’s uit 2008 resp. 2011
1989 - Tamas (The Darkness) - vijfdelige op BBC vertoonde Indiase semi-soap/ kroniek over
de partition uit 1947 en de gevolgen daarvan - naar een roman van Bhisham Sahni - elke
aflevering 50’ - Engels ondertiteld - zie onder ‘geschiedenis en politiek’ - ook onder ‘India :
algemeen’ resp. ‘overige landen: Pakistan’ resp. ‘conflict en geweld’
1989 - Unbekanntes Indien: Adivasi im Orissa und Assam - 45’- Duitstalig - zie onder ‘adivasi’
- ook onder ‘India: Orissa’

BIHAR
2013 - Het laatste middagmaal - Nederlandstalig - 25’ - zie ‘kinderarbeid en onderwijs’ - ook
onder ‘gezondheidszorg’ resp. ‘criminaliteit’ - zie ook in rubriek ‘kinderarbeid en onderwijs’:
Indien, das grossten Schulessen der Welt (2012)
2012 - De onaanraakbaren - zie onder ‘India: algemeen’deel 3 uit de serie ‘Van Bihar tot
Bangalore’ - Nederlandstalig - 50’- ook onder ‘dalits’

BRAJ-DISTRICT
2009 - Baba, de kracht van het loslaten - pelgrimage rond Gaovardhana Hill - 25’ - zie onder
‘religie: pelgrimage’
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1990 - Holi - deel 2 uit serie ’Hindoefestivals in India’ - docu over holifeest in het Braj-district,
de streek waar Krishna opgroeide - pelgrimage langs de heilige plaatsjes aldaar Nederlandstalig - 45’ - zie onder ‘religie: pelgrimage’

CHHATTISGAR
2013 - Indiens Jüngste Polizisten - kinderen van overleden politie-agenten mogen in de plaats
treden van hun vader en vast part-time meedraaien op politiebureaux - 43’ - zie onder
‘kinderarbeid en onderwijs’

GOA
2012 - Im Luxuszug durch Süd-Indien - Duitstalig - 43’ - zie onder ‘India: treinroutes’ - ook
onder ‘India: Maharashtra’
2010 - Indien: Goa - afl. uit Duitse TV-serie ‘Sommer, Sonne Strand’ - korte geschiedenis Goa,
gevolgd door impressie leven van o.a. hippies aan strand - Duitstalig - 25’
2007 - Auf dem Hippietrail nach Goa: high sein, frei sein, überal dabei sein - Duitstalig - 25’ niet beschikbaar
1986 - Auf der Suche nach Christen und Pfeffer - met o.a. beelden van het pausbezoek uit dat
jaar - Duitstalig - 30’

GUJARAT
2014 - Die kulinarischen Abenteuer der Sarah Wiener in Asien - Indien und Vegetarisch Duistalig - 44’- zie onder ‘cultuur en samenleving: eetcultuur’ -ook onder ‘India: Rajasthan’
2013 - Was du nicht siehst: Gujarat - Duitstalig - 25’
2012 - De pijnlijke waarheid - over de Godhra-onlusten - zie onder Índia: algemeen’ deel 6 uit
de serie’Van Bihar tot Bangalore’ - Nederlandstalig - 50’ - ook onder ‘conflict en geweld’
2011 - Unbekannte Schätze Indischer Kunst: Tradition und Textilien in Gujarat - Duitstalig 53’ - zie onder ‘kunst, zang, dans en wetenschap’
2011 - Indiens wilde Schönheit: die wüste Thar - natuur en milieu in woestijngebied Rajasthan
resp. Gujarat - Duitstalig - 43’ - zie onder ‘Natuur en milieu’ - ook onder ‘India: Rajasthan’
2008 - Around the world in 20 years - Michael Palin op zoek naar de bemanning van de boot
die hem 20 jaar geleden van Dubai naar Bombay zeilde en vindt deze in Gujarat, district Kuch -
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zie onder deze rubriek docu ‘Michael Palin: Reis om de wereld in 80 dagen’ (1989) Nederlands ondertiteld - 52’ - ook onder ‘India: Mumbai’ 2003 - Flavours of India - zesdelige Engelstalige serie - 180’ - Kerala (1), Gujarat (2), Punjab
(3), Goa (4), Tamil Nadu (5), West Bengal / Calcutta (6) - zie onder ‘cultuur en samenleving:
eetcultuur’ - ook onder ‘India, genoemde deelstaten’ resp. ‘India: Calcutta’
1991 - Learning to be free (32’) (Karnataka) - Beyond the fragments (52’) (Uttar Pradesh) The search (45’) (Gujarat) - Engelstalig - documentaires over de positie van vrouwen in
genoemde deelstaten - zie onder ‘vrouw (positie-) - ook onder ‘mensenrechten/sociale actie’
resp. onder ‘India: Karnataka’ resp. ‘India: Uttar Pradesh’ resp. ‘India: Gujarat’
1989 - ‘Michael Palin: Reis om de wereld in 80 dagen’ - disc 1 - vanaf 52’ verslag van zeereis
met dhow van Dubai naar Bombay - Nederlands ondertiteld - op deze plaats vermeld in
verband met de in deze rubriek opgenomen docu ‘Around the world in 20 years’ (2008) - zie
onder ‘India: Mumbai’
1986 - Vrouwen in India - deel 2 van een Ikon-reportage over de achterstandspositie van
vrouwen in India en hun sociale actie daartegen - accent op Gujarat - Nederlandstalig - 30’ begin en eind ontbreken - zie onder ‘mensenrechten en sociale actie’ - ook onder ‘vrouw
(positie-)’ - deel 1 accent op Kerala

HARYANA
2010 - Indian Hill Railways deel 3 - The Kalka - Shimla Railway - Engelstalig - 60’ - zie
onder ‘India: treinroutes’ - ook onder ‘India: Himachal Pradesh’
2008 - Rail Away: Kalka - Simla - Nederlandstalig - 25’ - zie onder ‘India: treinroutes’ - ook
onder ‘India: Himachal Pradesh’

HARYANA
2010 - Indian Hill Railways deel 3 - The Kalka - Shimla Railway - Engelstalig - 60’ - zie
onder ‘India: treinroutes’ - ook onder ‘India: Himachal Pradesh’
2010 - Auf schmaler Spur durch Indien: die Kalka - Shimla Bahn - Duitstalig - 45’ - zie onder
‘India: treinroutes’ - ook onder ‘India: Haryana’
2008 - Rail Away: Kalka - Simla - Nederlandstalig - 25’ - zie onder ‘India: treinroutes’ - ook
onder ‘India: Himachal Pradesh’
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HIMACHAL PRADESH
2011- Auf schmaler Spur durch Indien: die Kangra Valley Bahn - Duitstalig - 45’ - zie onder
‘India: treinroutes’
2010 - Himalaya, Reich des Windpferds: Spiti und Dharamsala - impressie Spiti /Dharamsala Duitstalig - 45’ - ook onder ‘India: Himalaya’
2010 - Indian Hill Railways deel 3 - The Kalka - Shimla Railway - Engelstalig - 60’ - zie
onder ‘India: treinroutes’ - ook onder ‘India: Haryana’
2010 - Auf schmaler Spur durch Indien: die Kalka - Shimla Bahn - Duitstalig - 45’ - zie onder
‘India: treinroutes’ - ook onder ‘India: Haryana’
2008 - Rail Away: Kalka - Simla - Nederlandstalig - 25’ - zie onder ‘India: treinroutes’ - ook
onder ‘India: Harayana’

HIMALAYA
(deels ook het gehele gebied betreffend)
zie ook / of onder ‘India: Ladhak’
2015 - Abenteuer Klima, eine Spurensuche: Indien und Himalaya - WDR - Duitstalig - 45’ zie onder ‘natuur en milieu: diverse’ - niet beschikbaar
2015 - Monsun - Duitstalig - 83’- zie onder ‘natuur en milieu’
2014 - Strasse der Achttausender - tocht door de Himalaya - Duitstalig - 4 delen van elk 44’ ook onder ‘natuur en milieu’ resp. ‘cultuur en samenleving’ - deel 3 (Nepal) ontbreekt
2014 - Planet Gletscher: Himalaya, Königreich der Gletscher - Duistalig - 44’ - ook onder
‘natuur en milieu: diverse’
2014 - Wasserwelten: Kaziranga, die Tränen des Himalaya - Duitstalig - 44’- zie onder ‘natuur
en milieu: water’ - ook onder ‘India: Assam’
2013 - The Himalayas - Nederlandstalig - 50’
2012 - Nomadenleben: die letzten Hirten des Himalaya - Duitstalig - 85’ - Arte - niet
beschikbaar
2012 - Dr. Laji - over een idealistische arts in de Kullu Valley - Nederlands ondertiteld - 23’ ook onder ‘gezondheidszorg’
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2011 - Indiens wilde Schönheit: der Himalaya - Duitstalig - 43’ - zie onder ‘Natuur en milieu’ ook onder ‘India: Ladakh’
2011 - Abenteuer Erde: Himalaya - Duitstalig - 45’ - ook onder ‘natuur en milieu: diverse’
2011 - Hema, ein Mädchen im Himalaya - Duitstalig - 55’ - ook onder ‘ontwikkelingssamenwerking / sociale actie’
2010 - Himalaya, Reich des Windpferds: Spiti und Dharamsala - impressie Spiti /Dharamsala Duitstalig - 45’ - zie onder ‘India: Himachal Pradesh’
2010 - Spuiten en slikken op reis - aflevering Zuid-Afrika / India - o.a. over de drugsscene in
Manali (Noord Himalaya) - Nederlandstalig - 40’ – zie onder ‘armoede - zelfkant’
2010 - Lost Land of the Tiger - expeditie op zoek naar tijgers in Bhutan resp. de Himalayas driedelige Engelstalige serie van elk 55’ - zie onder ‘natuur en milieu: overige dieren’ - ook
onder ‘overige landen: Bhutan’ - niet beschikbaar (deels op youtube)
2009 - Heimkehr in den Himalaya: Dolpo Tulku - Duitstalig - 43’ - zie onder ‘overige landen:
Nepal’ - ook onder ‘boeddhisme’
2008 - Himalaya: den Himmel nah - Duitstalig - 53’ - ook onder ‘India: Zanskar’ resp. onder
‘boeddhisme’
2007 - Bruce Parry bij de Adi in de Himalayas - Nederlands ondertiteld - 60’ - verslag van
participerende observatie door anthropoloog - zie onder ‘adivasi’ - ook onder ‘natuuur en
milieu’
2007 - Postbote im Himalaya - reportage over een postbode en zijn gezin in grensgebied IndiaTibet - 43’ - zie onder ‘cultuur en samenleving’
2004 - Michael Palin Himalaya - afl. 5: Leaping Tiger. Naked Nagas - Nederlands ondertiteld 60’- zie onder ‘natuur en milieu’ - ook onder ‘India: Assam’ resp. ‘India: Nagaland’
2004 - Michael Palin Himalaya - 6 afleveringen van elk 60’ - Nederlands ondertiteld - ook
onder ‘cultuur en samenleving’ resp. de landen / deelstaten die het betreft (Assam, Bangladesh,
Bhutan, India, Nagaland, Nepal, Pakistan, Tibet)
1999 - Himalaya - film Eric Valli over concurrentiestrijd binnen zoutnomadenstam Engelstalige ondertiteling - 1.48’ - zie onder ‘film’ - ook onder ‘overige landen: Nepal’ resp.
‘boeddhisme’
1994 - Wildest of tribes: the Nagas - 47’- Engelstalig -anthropologic view on Konyak Naga’s
of Nagaland - zie ‘adivasi’ - ook onder ‘India: Nagaland’
1987 - Door de Himalaya met Edmund Hillary - 2 dvd’s -12 delen van elk 25’ - voert door
Bhutan, India (Himachal Pradesh, Kashmir, Ladakh, Sikkim, Uttar Pradesh), Nepal, Pakistan,
Tibet - Nederlandstalig
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JHARKAND
voor enige documentaires over Jharkand zie onder ‘arbeidsomstandigheden’

KARNATAKA
1991 - Learning to be free (32’) (Karnataka) - Beyond the fragments (52’) (Uttar Pradesh) The search (45’) (Gujarat) - Engelstalig - documentaires over de positie van vrouwen in
genoemde deelstaten - zie onder ‘vrouw (positie-) - ook onder ‘mensenrechten/sociale actie’
resp. onder ‘India: Karnataka’ resp. ‘India: Uttar Pradesh’ resp. ‘India: Gujarat’
1987 - Myrada - hulp aan dorpen door Indiase ontwikkelingsorganisatie in Karnataka Nederlandstalig - 48’ - zie onder ‘ontwikkelingssamenwerking’

KASHMIR
2015 - Alles op tafel: Kashmir - Nederlands ondertiteld - 25’ - ook onder ‘conflict en geweld’
resp. ‘geschiedenis en politiek’ resp. ‘overige landen: Pakistan’
2012 - Kaschmirs schwimmende Welt: der Dal-See - Duitstalig - 43’
2008 - Tahaan, een jongen met een granaat - jeugdfilm, gesitueerd in brandhaard Kashmir 1.35’ - zie onder ‘film’ - ook onder ‘conflict en geweld’
2000 - Mission Kashmir - geromatiseerde bollywoodfilm over het Kashmirconflict tussen India
en Pakistan - Nederlands ondertiteld - 2.30’ - zie onder ‘film’ - ook onder ‘conflict en geweld’
1999 - Conflict India-Pakistan - rond Kashmir, alsook de atoomwapenwedloop tussen beide
landen - verkorte Nederlandstalige versie van ‘the unfinshed war’ (1998) - 22’
1998 - The Unfinished War - conflict India-Pakistan rond Kashmir resp. de atoomwapenwedloop tussen beide landen - Engelstalig - 50’
1995 - Tijdbom Kashnir - 40’- Nederlandse bewerking ZDF-productie - zie onder ‘conflict en
geweld’
1984 - Politieke verhoudingen India en brandhaarden Punjab, Kashmir in verkiezingsjaar 1985
- Nederlandstalig - 80’ - zie onder ‘geschiedenis en politiek: diverse’ - ook onder ‘India:
Punjab’
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KERALA
2014 - Elefantenparadies Südindien: die Mahouts von Kerala - Duitstalig - 44’ - zie onder
‘natuur en milieu: olifanten’ - ook onder ‘geschiedenis en olitiek: maharajas’
2014 - Die kulinarischen Abenteuer der Sarah Wiener in Asien - Curry und Indien - Duitstalig 44’- zie onder ‘cultuur en samenleving: eetculteer’ - Arte - (nog) niet beschikbaar
2013 - Rick Stein’s India - culinaire rondreis door India - 6delige Engelstalige serie van elk 60’
- deel l: Kolkata / Chennai (ontbreekt) - deel 2: Mumbai / Chennai - deel 3: Madurai / Kerala deel 4: Lücknow / Punjab - deel 5: Rajasthan - deel 6: Madurai - zie onder ‘India - algemeen’
2013 - Medizin in fernen Ländern: Indien, Krieger und Heiler - Duitstalig - 27’ - zie onder
‘gezondheidszorg’
2013 - Was du nicht siehst: Kerala - Duitstalig - 25’
2011 - Silent Snow - over de desastreuze gevolgen, overal ter wereld, van het gebruik van
bestrijdingsmiddelen - Engelstalig - Nederlands ondertiteld - 60’ - zie onder ‘natuur en milieu’
- ook onder ‘landbouw’
2011 - Een Fries in India - een Friese anthropoloog bezoekt na 30 jaar nog eens de deelstaat
Kerala - Nederlandstalig - 60’
2011 - Pepper and cinnamon - afl. uit driedelige Engelstalige serie ‘the spice trail’ - 55’ - zie
onder ‘cultuur en samenleving: algemeen’ - ook onder ‘landbouw’
2010 - Curry , Würze des Lebens, Farbe der Seele - Duitstalig commentaar - 45’ - zie onder
‘cultuur en samenleving: eetcultuur’
2010 - Auf den Gipfeln der Welt: Indien - Chembra - Duitstalig - 45’ - ook onder ‘natuur en
milieu: diverse’ resp. ‘adivasi’
2009 - Feasts - Stafan Gates bezoekt een chique bruiloft en, in contrast daarmee, een
volksfeest: het Onam-festival in Kerala - Engelstalig - 53’ - zie onder ‘cultuur en samenleving’
2008 - Zuid-India: van visvangst tot ayurveda - Ned. talig - 26’ - ook onder ‘gezondheidszorg’
2005 - Pfeffer: der Handel mit dem schwarzen Gold - Duitstalig - 45’ - zie onder ‘economie en
infrastructuur’ - ook onder ‘landbouw’
2005 - Teyyam - specifieke danskunst uit Kerala - deel 6 uit serie ‘Sacred India’ - Engelstalig 52’ - zie onder ‘religie’ - ook onder ‘kunst en wetenschap enz.’ resp. ‘mythologie’
2003 - Flavours of India - zesdelige Engelstalige serie - 180’ - Kerala (1), Gujarat (2), Punjab
(3), Goa (4), Tamil Nadu (5), West Bengal / Calcutta (6) - zie onder ‘cultuur en samenleving:
eetcultuur’ - ook onder ‘India, genoemde deelstaten’ resp. ‘India: Calcutta’
2003 - Das Schlangenboot-Rennen von Kerala - Duitstalig - 50’ - zie onder ‘mythologie’
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1992 - Lessons from Kerala - Engelstalig - 25’ - zie onder ‘vrouw (positie)
1986 - Vrouwen in India - deel 1 van een Ikon-reportage over de achterstandspositie van
vrouwen in India en hun sociale actie daartegen - accent op Kerala - Nederlandstalig - 30’ - zie
onder ‘mensenrechten en sociale actie’ - ook onder ‘vrouw (positie-)’
1985 - Science through art - traveling social theatre, dance and singing through Kerala Engelstalig - 33’ - zie onder ‘mensenrechten ensociale actie’
1981 - Allah, Shiva und Maria - over kokosvezelverwerking resp. een dorp aan de kust van
Zuid Kerala - Duitstalig - 20’

LADAKH
zie ook onder ‘India: Himalaya’
2015 - Die Hirtin aus Ladhak - Duitstalig - 45’ - ook onder ‘vrouw (positie -)’
2013 - Medizin in fernen Ländern: Indien, Ladakh, die letzten Nomaden - Duitstalig - 27’- zie
onder ‘gezondheidszorg’ - ook onder ‘overige landen: Tibet’
2013 - Eishockey, Mädchentraum im Himalaya - Duitstalig - 43’- zie onder ‘vrouw (positie-)’
2011 - Ladakh: Jungwa, das verbrochene Gleichgewicht - Duitstalig - 53’- ook onder ‘natuur
en milieu’ resp. ‘boeddhisme’
2011 - Indiens wilde Schönheit: der Himalaya - Duitstalig - 43’ - zie onder ‘Natuur en milieu’ ook onder ‘India: Himalaya’
2010 - Fahrt ins Risiko: Highway im Himalaya - docu over de Manali - Leh - Highway Duitstalig - 45’
2010 - Himalaya, Reich des Windpferds: Ladakh - impressie Ladhak - Duitstalig - 45’
2010 - Bardsongs - volksvertellngen uit Ladakh, Rajasthan en Mali - drie delen van elk rond de
30’ - Nederlands ondertiteld - 1.35’ - zie onder ‘Mythologie en folkore’ - ook onder ‘India:
Rajasthan’
2009 - Romeo und Julia in Himalaya - over het dagelijks leven in een dorpje in Ladakh Duitstalig - 50’- zie ook 2008: ‘Himalaya, la terre des femmes’
2008 - Ein Jahr auf dem Dach der Welt - Duitstalig - 43’
2008 - AyuLhamo: die Schamanin vom Dach der Welt - Duitstalig - 45’
2008 - Himalaya, la terre des femmes - over het leven van een twaalfjarig meisje in een
geïsoleerd dorpje in Ladakh - Franstalig - Duits ondertiteld - 60’ - zie ook 2009: ‘Romeo und
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Julia in Himalaya’ - ook onder ‘kinderarbeid en onderwijs’ - ook in Duitstalig gedubte versie
onder de titel ‘Himalaya: im Dorf der Frauen’
2007 - Das Gold des Himalaya - impressiedagelijks leven Ladakh - Duitstalig- 45’
2001 - Samsara - over een jeugdige boeddhistische monnik die verzeild raakt in wereldse
perikelen - Nederlands ondertiteld - 1.48’ - zie onder ‘film’ - ook onder ‘Boeddhisme’

MAHARASHTRA
2013 - Medizin in fernen Ländern: Indien, die Engel von Maharashtra - Duitstalig - 26’ - zie
onder ‘gezondheidzorg’ - ook onder ‘dalits’
2012 - Im Luxuszug durch Süd-Indien - Duitstalig - 43’ - zie onder ‘India: treinroutes’ - ook
onder ‘India: Goa’
2010 - Auf schmaler Spur durch Indien: die Matheran-Hill Bahn - Duitstalig - 45’ - ARD (nog) niet beschikbaar - zie onder ‘India: treinroutes’
1992 - Maharashtra - Nederlandstalig - over het dagelijks leven in Bombay - ‘60’ - ook onder
‘India: Mumbai’
1990 - Vari, eine Indische Wohlfahrt - docu over pelgrimage naar Pandharpur - Duitstalig - 60’
- op zelfde dvd als 1998: ‘Amar Nath’ - zie onder ‘religie: pelgrimage’

MANIPUR
2010 - Lucky Grace - impressie tweetal ouderloze meisjes in deelstaat Manipur resp. over
armoedebestrijding - Nederlandstalig - 25’ - zie onder ‘ontwikkelingssamenwerking’

MEGHALAYA
2012 - Kashi: im Land der Frauen - over een matrilineaire samenleving in de Indiase deelstaat
Meghalaya - Duitstalig - 43’- ook onder ‘vrouw (positie-)
2011 - Rattenkinderen - over kinderarbeid in de steenkoolindustrie - Nederlandstalig - 25’ - zie
onder ‘kinderarbeid’- ook onder ‘overige landen: Nepal’

MIZORAM
2014 - Die Grösste Familie der Welt - Duitstalig - 43’ - ook onder ‘curiositeiten’
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NAGALAND
2011 - Indiens wilde Schönheit: im Land der Naga - Duitstalig - 43’ - zie onder ‘Natuur en
milieu’
2004 - Michael Palin Himalaya - afl. 5: Leaping Tiger. Naked Nagas - Nederlands ondertiteld 60’- zie onder ‘natuur en milieu’ - ook onder ‘adivasi’ resp. ‘India: Nagaland’
1994 - Wildest of tribes: the Nagas - 47’- Engelstalig - anthropologic view on Konyak Naga’s
of Nagaland - zie onder ‘adivasi’

ORISSA
2008 - Van boot tot schroot - over de gezondheidsrisico’s en uitbuiting van arbeiders door
scheepssloperijen in Bangladesh en Orissa - Nederlandstalig - 25 - zie onder
‘arbeidsomstandigheden’ - ook onder ‘overige landen: Bangladesh’
1999 - Cycloon Orissa - reportages nieuwsdiensten - Nederlandstalig - 1.10’ - zie onder rubriek
‘ontwikkelingssamenwerking’ - ook onder ‘natuur en milieu: water’
1989 - Unbekanntes Indien: Adivasi im Orissa und Assam - 45’- Duitstalig - zie onder ‘adivasi’
- ook onder ‘India: Assam’

PUNJAB
(zie ook docu’s over Sikhs in rubriek ’conflict en geweld’
resp. ‘religie: Sikhisme’)
2015 - Tony Singh’s India - afl. uit serie ‘a cook abroad’ - Engelstalig - 60’ - ook onder
‘religie: Sikhisme’ resp. ‘cultuur en samenleving: eetcultuur’
2013 - Rick Stein’s India - culinaire rondreis door India - 6delige Engelstalige serie van elk 60’
- deel l: Kolkata / Chennai (ontbreekt) - deel 2: Mumbai / Chennai - deel 3: Madurai / Kerala deel 4: Lücknow / Punjab - deel 5: Rajasthan - deel 6: Madurai - zie onder ‘India - algemeen’
2010 - 1984: Wat is er met de Sikhs aan de hand? - Nederlandstalig - over conflicten resp.
verschillen in leefwijzen tussen Hindoes en Sikhs - 28’- zie onder ‘conflict en geweld’ - ook
onder ‘religie: Sikhisme’
2010 - Punjab - deel 2 uit 5-delige serie ‘Ein Engländer in Indien’ - Duitstalig - 45’
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2005 - Treffpunkt Tankstelle - reportage over de kleine wereld rond een tankstation in Amritsar
(Punjab) - Duitstalig - 25’ - zie onder ‘cultuur en samenleving’ - ook onder ‘economie’ resp.
‘India: steden’
2003 - Flavours of India - zesdelige Engelstalige serie - 180’ - Kerala (1), Gujarat (2), Punjab
(3), Goa (4), Tamil Nadu (5), West Bengal / Calcutta (6) - zie onder ‘cultuur en samenleving:
eetcultuur’ - ook onder ‘India, genoemde deelstaten’ resp. ‘India: Calcutta’
1995 - Great Railway Journeys: Karachi to the Khyber Pas - Nederlandstalig - 55’ - zie onder
‘India: treinroutes’ - ook onder ‘overige landen: Pakistan’
1992 - Seeds of plenty, seeds of sorrow - voor Nederland bewerkte versie ‘het zaad van
overloed en verdriet’ - over de gevolgen van de groene revolutie in Punjab, Indiaas
graanschuur - Nederlandstalig - 50’ - zie onder ‘landbouw’
1991 - Punjab: rule of the gun - Sikhs want more autonomy - Engelstalig - 30’ - zie onder
‘conflict en geweld’ - ook onder ‘religie: Sikhisme’
1984 - Politieke verhoudingen India en brandhaarden Punjab, Kashmir in verkiezingsjaar 1985
- Nederlandstalig - 80’ ‘- zie onder ‘geschiedenis en politiek: diverse’ - ook onder ‘India:
Kashmir’

RAJASTHAN
2015 - So ein Zirkus: India - Duitstalig - 25’ - zie onder ‘kunst, zang, dans enz.’
2014 - Die kulinarischen Abenteuer der Sarah Wiener in Asien - Indien und Vegetarisch Duistalig - 44’- zie onder ‘cultuur en samenleving: eetcultuur’ - ook onder ‘India: Gujarat’
2014 - Die kulinarischen Abenteuer der Sarah Wiener in Asien - Indien und Chili - Duistalig 44’- zie onder ‘cultuur en samenleving: eetcultuur’
2013 - Indien, das Schicksal der Sterne - Duitstalig - 27’- zie onder ‘natuur en milieu’
2013 - Rick Stein’s India - culinaire rondreis door India - 6delige Engelstalige serie van elk 60’
- deel l: Kolkata / Chennai (ontbreekt) - deel 2: Mumbai / Chennai - deel 3: Madurai / Kerala deel 4: Lücknow / Punjab - deel 5: Rajasthan - deel 6: Madurai - zie onder ‘India - algemeen’
2013 - Beroepen zonder grenzen: Manegehouders Rajasthan - Nederlandstalig - 50’ - België1 niet beschikbaar - ook onder ‘geschiedenis en politiek: maharajas’
2012 - Die Prinzessinen von Rajasthan - 43’- ook onder ‘vrouw (positie)
2012 - Kinder der Wüste; leben in Rajasthan - over de Naths, een nomadenvolk uit de Tharwoestijn - Duitstalig - 43’ - ook onder ‘Natuur en milieu’ - zie ook ‘Indiens wilde Schönheit:
die wüste Thar’(2011)
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2012 - Op weg naar huis - zie onder ‘India: algemeen’ deel 8 uit de serie ‘Van Bihar tot
Bangalore’ - Nederlandstalig - 50’
2011 - Indiens wilde Schönheit: die wüste Thar - natuur en milieu in woestijngebied Rajasthan
resp. Gujarat - Duitstalig - 43’ - zie onder ‘Natuur en milieu’ - ook onder ‘India: Gujarat’ - zie
ook ‘Kinder der Wüste; leben in Rajasthan’ (2012)
2011 - The lost music of Rajasthan - Engelstalig - zie onder ‘kunst, muziek enz.’ - 2011 - 55’
2010 - Bardsongs - volksvertellngen uit Ladakh, Rajasthan en Mali - drie delen van elk rond de
30’ - Nederlands ondertiteld - 1.35’ - zie onder ‘Mythologie en folkore’ - ook onder ‘India:
Ladakh’
2009 - Im Bann der Pferde - over het Mawari-paardenras - Duitstalig - 45’ - zie onder ‘Natuur
en milieu: diverse’
2009 - Rajasthan - guided by Anthony Bourdain - Engelstalig - Nederlands ondertiteld - 45’
2008 - Rail Away Afl.: Royal Orient - Nederlandstalig - 25’ - eerste 2’ ontbeken - zie onder
‘India: treinroutes’
1999 - Great Railway Journeys: Calcutta to Rajasthan - Engelstalig - 50’ - zie onder ‘India:
treinroutes’
1999 - Frauenleben in Radjasthan - toer langs steden en oude paleizen in Rajasthan / speurtocht
naar het vrouwenleven aan de hoven van de voormalige maharadjas - Duitstalig - 50’- ook
onder ‘vrouw (positie-) resp. ‘geschiedenis: maharajas’
1998 - The epic of Pabuji - 50’- Engelstalige documentaire over de dreigende teloorgang van
een Rajasthaans epos - zie onder ‘mythologie’
1988 - Rajasthan - Duitstalig - o.a. over sati (weduwenverbranding), kamelenfair Pushkar resp.
de Bishnoi - 90’ - ook onder ‘vrouw (positie-)’ resp. ‘natuur en milieu: diverse’
1982 - Great Little Railways: a Line of Dreams - spoorlijn van Jodhpur naar Jaipur Nederlandstalig - 40’ - zie onder ‘India: treinroutes’ - ook onder ‘India: Jaipur’ resp.
‘geschiedenis en politiek: maharajas’

SIKKIM
2010 - Sikkim, das alte Wissen der Sjamanen - Franstalig - Nederlands ondertiteld - 50’- ook
onder ‘gezondheidszorg’ resp.‘natuur en milieu’
1986 - Sikkim: het andere India - Nederlandstalig - 25’
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TAMIL NADU
2013 - Salma - over een kansarm Indiaas moslimmeisje dat zich ontpopt tot een vooraanstaand
politiek bewust dichteres’ - Duitstalig - 90’- zie onder ‘vrouw (positie-)’ - ook onder
‘kinderarbeid en onderwijs’
2012 - Das Schicksal der Lohnsklavinnen - Billigmode aus Indien - Duitstalig - 29’- zie onder
‘arbeidsomstandigheden - schone kleren’ - ook onder ‘kinderarbeid en onderwijs’
2010 - Indian Hill Railways deel 2: The Nilgiri Mountain Railway - Engelstalig - 60’ - zie
onder ‘India: treinroutes’ - zie ook: ‘Mit dem Zug durch Indiens blaue Berge’ (2009)
2009 - Mit dem Zug durch Indiens blaue Berge - Duitstalig - 45’- zie onder India’: treinroutes’
- zie ook: Indian Hill Railways: deel 2 (2010)
2008 - Natuur - Diverse - India, the Coromandel Coast - Tamil Nadu - 30’ - zie onder ‘natuur
en milieu-diverse’
2003 - Flavours of India - zesdelige Engelstalige serie - 180’ - Kerala (1), Gujarat (2), Punjab
(3), Goa (4), Tamil Nadu (5), West Bengal / Calcutta (6) - zie onder ‘cultuur en samenleving:
eetcultuur’ - ook onder ‘India, genoemde deelstaten’ resp. ‘India: Calcutta’
1990 - A small beginning - rehabilitation bonded labourers Kodaikanal Hills, Tamil Nadu Engelstalig - 30’ - zie onder ‘arbeidsomstandigheden’ - ook onder ‘dalits’

UTTAR PRADESH
2013 - Powerless - over het aftappen van electriciteit - Nederlands ondertiteld - 52’ - zie onder
‘economie en infrastructuur’ - ook onder ‘conflict, geweld, criminaliteit’
2010 - Schlagstock unterm Sari - Indiens Frauen wehren sich - Duitstalig - 30’- zie onder
“mensenrechten - sociale actie’ - ook onder ‘vrouw (positie-) ‘ resp. ‘dalits’
1991 - Learning to be free (32’) (Karnataka) - Beyond the fragments (52’) (Uttar Pradesh) The search (45’) (Gujarat) - Engelstalig - documentaires over de positie van vrouwen in
genoemde deelstaten - zie onder ‘vrouw (positie-) - ook onder ‘mensenrechten/sociale actie’
resp. onder ‘India: Karnataka’ resp. ‘India: Uttar Pradesh’ resp. ‘India: Gujarat’

WEST-BENGALEN
2013 - Birth Day: Gangesdelta - bevallen in West Bengalen - Nederlandstalig - 45’ - zie onder
‘gezondheidszorg’
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2010 - Indian Hill Railways deel 1: The Darjeeling Himalaya Railway - Engelstalig - 60’ - zie
onder ‘India: treinroutes’ - zie ook docu’s uit 2001 resp. 2006
2010 - Das Fernsehen der Bengalen - docu over wat op de TV in West Bengalen hoog scoort Duitstalig - 25’- zie onder ‘cultuur en samenleving’
2008 - Rail Away - Afl. India-Himalaya Toy Train: Siligiri-Gum - Nederlandstalig - 25’ - zie
onder ‘India: treinroutes’ - ook onder ‘India: West Bengalen’- zie ook Indian Hill Railways
deel 1 (2010)
2006 - Die Teebahn von Darjeeling - Duitstalig - 55’ - zie ‘Índia: treinroutes’ - geen opname
beschikbaar, wel op youtube - zie ook docu’s uit 2001 resp. 2010
2004 - Hebammen in Bengalen - over traditionele praktijkvoering door vroedvrouwen uit de
eigen gemeenschap - Engelstalig - 50’ - zie onder ‘gezondheidszorg’
2003 - Flavours of India - zesdelige Engelstalige serie - 180’ - Kerala (1), Gujarat (2), Punjab
(3), Goa (4), Tamil Nadu (5), West Bengal / Calcutta (6) - zie onder ‘cultuur en samenleving:
eetcultuur’ - ook onder ‘India, genoemde deelstaten’ resp. ‘India: Calcutta’
2001 - The Darjeeling Himalayan Railway - Engelstalig - 60’ - zie onder ‘India: treinroutes’ zie ook docu’s uit 2006 resp. 2010
1989 - Shrikant - op BBC uitgezonden tiendelige Indiase soap over het leven in het 19e eeuwse
West-Bengalen - naar een roman van Sarat Chandra Chattopadhay - Engels ondertiteld - elke
aflevering 40’ - zie onder ‘cultuur en samenleving: algemeen’ - ook onder ‘geschiedenis en
politiek’
1982 - The sacred horses of Tamil Nadu - Engelstalig - 30’- zie onder ‘religie: diverse’

ZANSKAR
2010 - Becoming a woman in Zanskar - Nederlands ondertiteld - 1.25’ - zie onder ‘vrouw
(positie-) - ook onder ‘film’
2009 - Dolma: am ende der Welt - Duitstalig - 44’ - Arte - niet beschikbaar
2008 - Himalaya: den Himmel nah - Duitstalig - 53’ - ook onder ‘India: Himalaya’ resp. onder
‘boeddhisme’
1979 - Zanskar, the last place on earth - 4-delige serie - Engelstalig - 190’ - ook onder
Boeddhsme

INDIA - STEDEN
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AGRA
2013 - De Kinderstem - kinderen uit Delhi’s sloppenwijken zetten een eigen krant op Nederlands ondertiteld - 24’- zie onder ‘kinderarbeid en onderwijs’ - ook onder ‘India: Delhi’
resp.’mensenrechten / sociale actie’ resp. ‘armoede / zelfkant’’

ALLAHABAD
2007 - Entdeckungsreise ans Ende der Welt: Allahabad und Varanasi - Duitstalig - 25’ - zie
onder ‘natuur en milieu: Ganges’ - ook onder ‘India: Varanasi’

AMRITSAR
2005 - Treffpunkt Tankstelle - reportage over de kleine wereld rond een tankstation in Amritsar
(Punjab) - 25’ - zie onder ‘cultuur en samenleving’ - ook onder ‘economie’ resp. ‘India:
Punjab’

BANGALORE
2012 - De kraamkamer van de wereld - over draagmoeders - zie onder Índia: algemeen’ deel 4
uit de serie ‘Van Bihar tot Bangalore’ - Nederlandstalig - 50’ - ook onder ‘gezondheidszorg’
resp. ‘cultuur en samenleving: huwelijk en familierelaties’
2009 - Labels from a global city - over de textielindustrie in Bangalore - Engelstalig - 30’ - zie
onder ‘arbeidsomstandigheden: schone kleren’
2008 - Hyderabad und Bangalore - deel 4 uit serie ‘Ein Engländer in Indien’ - Duitstalig - 45’ ook onder ‘India: Hyderabad’
2004 - Above the Din of sewing machines - over de arbeidsomstandigheden in de
textielindustrie in de regio Bangalore - Engelstalig - 40’ -zie onder ’arbeidsomstandigheden:
schone kleren’

BOMBAY
zie onder ‘India: Mumbai’
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CALCUTTA
2015 - Kolkata with Sue Perkins - Engelstalig - 60’
2013 - Rick Stein’s India - culinaire rondreis door India - 6delige Engelstalige serie van elk 60’
- deel l: Kolkata / Chennai (ontbreekt) - deel 2: Mumbai / Chennai - deel 3: Madurai / Kerala deel 4: Lücknow / Punjab - deel 5: Rajasthan - deel 6: Madurai - zie onder ‘India - algemeen’
2011 - The Bengali Detective - Nederlands ondertiteld - 90’- zie onder ‘cultuur en
samenleving’ - ook onder ‘conflict, geweld, criminaliteit’
2010 - Shillong und Calcutta - deel 3 uit serie ‘ein Engländer in India’ - gepresenteerd door
Paul Merton - Duitstalig commentaar - 45’ - ook onder ‘India: Shillong’
2009 - Kolkata and Mumbai - with Anthony Bourdain - Nederlands ondertiteld - 45’ - ook
onder ‘India: Mumbai’
2007 - Auf dem Spuren der Britischen Weltreichs - over Calcutta, Hongkong, Borneo Duitstalig - 43’
2006 - Aus der Reihe: Kalkutta - 9 filmpjes over Calcutta en haar inwoners, gemaakt door
studenten aan de Duitse Hochschule für Film und Fernsehen - Duitstalig - 1.55’ - filmpjes 1-67-9 geschikt voor onderwijs en voorlichting - zie onder desbetreffende rubriek - ook onder
‘cultuur en samenleving’ resp. ‘film’
2005 - Durga (Calcutta) - deel 7 uit serie ‘Sacred India’ - 52’ - zie onder ‘religie: diverse’
2004 - Born into brothels - Engelstalig - portret van kinderen van prostituees Calcutta - 83’ zie onder ‘armoede / zelfkant’ - ook onder ‘kinderarbeid en onderwijs’
2003 - Flavours of India - zesdelige Engelstalige serie - 180’ - Kerala (1), Gujarat (2), Punjab
(3), Goa (4), Tamil Nadu (5), West Bengal / Calcutta (6) - zie onder ‘cultuur en samenleving:
eetcultuur’ - ook onder ‘India, genoemde deelstaten’ resp. ‘India: Calcutta’
1999 - Great Railway Journeys: Calcutta to Rajasthan - Engelstalig - 50’ - zie onder ‘India:
treinroutes’ - ook onder ‘India: Rajasthan’
1996 - Looking for Hinduism in Calcutta - Engelstalig - 28’ - ook onder ‘religie: diverse’
1996 - Calcutta’s hoop - over ‘Calcutta Rescue’, een hulporganisatie ten behoeve van lepra en
tbc-patienten in Calcutta, opgericht door de Britse arts Jack Preger - Nederlands begeleidend
commentaar - Nederlands ondertiteld - 36’ - zie onder ‘gezondheidszorg’
1991 - Secrets of Calcutta - een vijftal inwoners van Calcutta bieden een kijkje in hun leven Engelstalig - 60’ - zie onder ‘cultuur en samenleving’
1989 - Big City Metro: Calcutta - Nederlandstalig - 25’ - zie onder ‘India: treinroutes’
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1984 - Calcutta - reportage over arme bewoners van Calcutta (in contrast met de rijke) - unieke
beelden dierenoffers in Kalitempel, idem over sadhus, asceten - Duitstalig commentaar - 57’ ook onder ‘religie-diverse’ resp. ’armoede / zelfkant’
1951 - The River - film van de hand van Jean Renoir - met historische beelden Calcutta Engelstalig - 1.36’ - zie onder ‘film’

CHENNAI
2013 - Rick Stein’s India - culinaire rondreis door India - 6delige Engelstalige serie van elk 60’
- deel l: Kolkata / Chennai (ontbreekt) - deel 2: Mumbai / Chennai - deel 3: Madurai / Kerala deel 4: Lücknow / Punjab - deel 5: Rajasthan - deel 6: Madurai - zie onder ‘India - algemeen’
2010 - Chennai und Mumbai - deel 5 uit serie ‘Ein Engländer in Indien’ - Duitstalig - 45’ - zie
onder ‘India: Mumbai’

DELHI
2014 - India’s Daughter - Nederlands ondertiteld - 55’- zie onder ‘vrouw (positie)’ - ook onder
‘conflict, geweld enz.’
2014 - World’s Greatest Food Markets: Delhi - Engelstalig - 60’ - ook onder ‘economie en
infrastuctuur’
2014 - Jan Leyers’ serie ‘8 steden 2 werelden: arm en rijk’ - afl. 6: Delhi - Nederlandstalig ook onder ‘armoede en zelfkant’ resp. ‘cultuur en samenleving: algemeen’
2013 - De Kinderstem - kinderen uit Delhi’s sloppenwijken zetten een eigen krant op Nederlands ondertiteld - 24’- zie onder ‘kinderarbeid en onderwijs’ - ook onder ‘India: Agra’
resp.’mensenrechten / sociale actie’ resp. ‘armoede / zelfkant’
2012 - Don’t drive here - 60’ - Nederlands ondertiteld - ook onder ‘economie en infrastructuur’
2011 - Baby te koop - reportage Sophie Hilbrand over o.a. draagmoeders in India Nederlandstalig - 45’ - zie onder ‘armoede en zelfkant’ - ook onder. ‘curiositeiten’ resp.
‘gezondheidszorg’ - zie ook docu ‘Googlebaby’ (niet aanwezig)
2010 - The Iron Pilar - herkomst en betekenis van opmerkelijke historische ijzeren pilaar te
Delhi - Nederlandstalig commentaar - 28’ - zie onder ‘kunst enz.’
2010 - Delhi - deel 1 uit serie ‘ein Engländer in Indien’ - presentatie door Paul Merton - met
beelden van de Karni Mata tempel te Bhikaner (rattentempel) - Duitstalig commentaar - 45’
2009 - I am gurgaon - documentaire over nieuwe satellietstad aan rand New Delhi Nederlandstalig - 45’
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2009 - De brandende hel van Delhi - reportage over brandweer Delhi - uit serie ‘Lauren
verslaat’ - Nederlandstalig - 42’

HYDERABAD
2010 - Immer Essen: Indiens Mobile Köche - over India’s eetkaampjescultuur, toegelicht aan
de hand van beelden en interviews in Hyderabad - Duitstalig - 43’- zie onder ‘cultuur en
samenleving’
2008 - Hyderabad und Bangalore - deel 4 uit serie ‘Ein Engländer in Indien’ - Duitstalig - 45’ zie onder ‘India: Bangalore’

JAIPUR
2015 - Als Zahnarzt in Indien - Duitstalig - 25’ - zie onder ‘gezondheidszorg’ - ook onder
‘religie: sikhisme’
2014 - Jai Singh II: Mahaardascha und Astronom - Duitstalig - 25’ - zie onder ‘natuur en
milieu’ - ook onder ‘Kunst en wetenschap enz.’ resp. ‘geschiedenis en politiek: maharadschas’
1986 - Solidariteit in Jaipur - strijd van de bevolking van Jaipur tegen de heersende klasse Nederlands ondertiteld - 58’ - zie onder ’mensenrechten en sociale actie’
1982 - Great Little Railways: a Line of Dreams - spoorlijn van Jodhpur naar Jaipur Nederlandstalig - 40’ - zie onder ‘India: treinroutes’ - ook onder ‘India: Rajasthan’ resp.
‘geschiedenis en politiek: maharajas’

KOLKATA
zie ‘Calcutta’

LÜCKNOW
2013 - Rick Stein’s India - culinaire rondreis door India - 6delige Engelstalige serie van elk 60’
- deel l: Kolkata / Chennai (ontbreekt) - deel 2: Mumbai / Chennai - deel 3: Madurai / Kerala deel 4: Lücknow / Punjab - deel 5: Rajasthan - deel 6: Madurai - zie onder ‘India - algemeen’
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MADURAI
2010 - Fascination Glaube: der Meenakshi Tempel - Duitstalig - 43’ - zie onder ‘religie:
tempels’

MUMBAI
2016 - Spuiten en slikken op reis: India, kinderprostitutie - Nederlandstalig - 45’ - zie onder
‘conflict, criminaliteit enz.’ - ook onder ‘overige landen: Nepal’
2015 - Mumbai High: eine Schule im Slum, ein Musical - Duits ondertiteld - 52’ - zie onder
‘armoede: slums/sloppenwijken’ - ook onder ‘kinderarbeid en onderwijs’
2015 - Magische Orte in aller Welt: Parsi, die Nachkommen Zarathustra’s - Duitstalig - 26’ zie onder ‘religie: stomingen’
2015 - World’s Busiest Railway - Engelstalig - 4 delen van elk 60’ - zie onder ‘India:
treinroutes’
2014 - Beroepen zonder grenzen: wasserijpersoneel in India - Nederlandstalig - 40’- zie onder
‘arbeidsomstandigheden: algemeen’
2014 - Hotel India - 4delige serie over het Taj Mahal Palace Hotel in Mumbai - Engelstalig 240’
2014 - Seks en de zonde. Afl. Veena Malik: de bikini als haar wapen - Nederlandstalig - 45’zie onder ‘vrouw (positie -) - ook onder ‘overige landen: Pakistan’
2013 - The Lunchbox - Nederlands ondertiteld - 100’ - zie onder ‘film: algemeen’
2013 - Rick Stein’s India - culinaire rondreis door India - 6delige Engelstalige serie van elk 60’
- deel l: Kolkata / Chennai (ontbreekt) - deel 2: Mumbai / Chennai - deel 3: Madurai / Kerala deel 4: Lücknow / Punjab - deel 5: Rajasthan - deel 6: Madurai - zie onder ‘India - algemeen’
2012 - De sterren van de sloppen - over Dharavi (Mumbai) - zie onder ‘India: algemeen’ deel 5
uit de serie ‘Van Bihar tot Bangalore’ - Nederlandstalig - 50’- ook onder ‘armoede - zelfkant’
2011 - Top Gear India Special - drie autojournalisten reizen door India - Nederlands ondertiteld
- 85’- zie onder ‘curiositeiten’ - ook onder ‘India: algemeen’
2011 - Mumbai: die Rattenjäger - Duitstalig - 50’ - ook onder ‘natuur en milieu: overige
dieren’
2010 - Die Strassenkinder von Mumbai - Duitstalig - 48’ - zie onder ‘kinderarbeid en
onderwijs’ - ook onder ‘armoede en zelfkant’
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2010 - De diamantsector - Nederlandstalig - 28’- zie ook docu uit 2009 - zie onder ‘economie
en infrastructuur’
2010 - Chennai und Mumbai - deel 5 uit serie ‘Ein Engländer in Indien’ - Duitstalig - slechte
beeldkwaliteit - 45’ - ook onder ‘India: Chennai’
2010 - Indien: Vorbild für die Armen - documentaire over hoe India omgaat met aids - focus
vooral op Mumbai - Duitstalig - 55’ - zie onder ‘gezondheidszorg’
2010 - Brennpunkt Bombay - over ‘Khar Nakah’, een marktplaats voor losse arbeiders te
Bombay en de Indiase NGP ‘Nirman’ die hun arbeidsomstandigheden wil verbeteren Duitstalig - 50’ - zie onder ‘economie en infrastructuur’
2010 - Dharavi: slum zu verkaufen - over leef- en werkomstandigheden resp. toekomst van
Dharavi, Bombays oudste sloppenwijk - Duitstalig commentaar - 1.15’ - ook onder
‘mensenrechten - sociale actie’ resp. ‘armoede - zelfkant’ - ook kortere versie van (zie
hieronder)
2010 - Slums for sale: Dharavi - Nederlandstalig commentaar - 28’ - ook langere versie van
(zie hierboven) - ook onder ‘armoede -zelfkant’ resp. ‘mensenrechten - sociale actie’
2010 - Terreurland Pakistan - op zoek naar de verantwoordelijken voor de terreuraanslagen in
Bombay van 2008 - Nederlandstalig commentaar - 20’ - zie onder ‘conflict en geweld’ - ook
onder ‘overige landen: Pakistan’
2010 - The slums are alive with the sound of music - Nederlands ondertiteld - kinderen uit
sloppenwijk Mumbai figureren in musical - ook onder ‘kinderarbeid’ en onder ‘docu’s geschikt
voor onderwijs en voorlichting’
2010 - Wonen en werken in Mumbai - over Nederlanders van Indiase resp. HindoestaansSurinaamse afkomst die in Mumbai wonen en werken - Nederlandstalig - 28’ - zie onder
‘India: migranten
2009 - Shilpa Gupta - impressie kunstenares uit Mumbai, tevens sociaal activiste - Duitstalig 25’- zie onder ‘kunst enz.’ - ook onder ‘mensenrechten - sociale actie’
2009 - Bloedbad in Mumbai - over de aanslagen van 26 november 2008 - Nederlandstalig - 50’
- bevat schokkende beelden - zie onder ‘conflict en geweld’
2009 - Mumbai: terror attacks - Engelstalig - 50’ - zie onder ‘conflict en geweld’
2009 - Diamand Dust - Engelstalig - 45’ - zie ook docu uit 2010 - zie onder ‘economie en
infrastructuur’
2009 - Kolkata and Mumbai - with Anthony Bourdain - Nederlands ondertiteld - 45’ - zie onder
‘India: Calcutta’
2008 - Das Perfekte Chaos: mit den Dabbawallahs unterwegs in Mumbai - Duitstalig - 45’ Arte - niet beschikbaar
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2008 - Around the world in 20 years - Michael Palin op zoek naar de bemanning van de boot
die hem 20 jaar geleden van Dubai naar Bombay zeilde en vindt deze in Gujarat, district Kuch Nederlands ondertiteld - 52’ - zie onder ‘India: Gujarat’ - zie ook de hieronder vermelde docu
‘Michael Palin: Reis om de wereld in 80 dagen’ (met vanaf 52’ verslag van deze zeereis)
2007 - Bombay Railway - documentaire over spoorwegnetwerk rondom Bombay - Engelstalig
- 2 delen van elk 60’ - zie onder ‘India: treinroutes’ - ook onder ‘economie en infrastructuur’
resp. ‘cultuur en samenleving’
2005 - John & Jane - Indiase documentaire over callcentra - Nederlands ondertiteld - 54’ Holland Doc 24 - niet beschikbaar - zelfde thema ook in 2010 in kantoorkomedie ‘Outsourced’
- herhaald in 2014 - RTL5 - niet beschikbaar - zie onder ‘economie en infrastructuur’
2005 - Een dollar per dag: Bombay Jungle - over herhuisvesting slumbewoners Mumbai Nederlands ondertiteld - 50’ - RVU NPO3 - niet beschikbaar - te zien op youtube - zie onder
‘armoede en zelfkant’
2000 - Fatal Reaction Bombay - documentaire toont hoe moeilijk het is voor hoog opgeleide
Indiase vrouwen om een geschikte partner te vinden - Engels ondertiteld - 50’- zie onder
‘cultuur en samenleving - huwelijk/familierelaties’ - ook onder ‘vrouw (positie-)
1999 - Voyages, voyages: Bombay - Duitstalig - 42’ - matig beeld
1998 - Mumbai Mahila Milan (“Wij Vrouwen van Bombay”) - over vrouwenbeweging in
Bombay - Nederlands ondertiteld - 40’ - zie onder ‘mensenrechten - sociale actie’
1998 - Dabba Wallahs: de lunchbezorgers van Bombay - Nederlandstalig - 60’
1997 - Great Railway Journeys: Deccan - verslag van een treinreis van Bombay naar Cochin Engelstalig - 58’ - zie onder ‘India: treinroutes’
1995 - The Streetmusicians of Bombay - met 12’ (van 18’ - 31’) zang en dans door hrijas (voor
hrijas zie onder ‘armoede en zelfkant’) - Engelstalig - 57’ - zie onder ‘cultuur en samenleving’
- ook onder ‘armoede en zelfkant’
1992 - Maharashtra - Nederlandstalig - over het dagelijks leven in Bombay - 60’ - zie onder
‘India: Maharashtra’
1989 - ‘Michael Palin: Reis om de wereld in 80 dagen’ - disc 1 - vanaf 52’ verslag van zeereis
met dhow van Dubai naar Bombay - Nederlands ondertiteld - op deze plaats vermeld in
verband met de hierboven vermelde docu ‘Around the world in 20 years’ (2008) - zie ook
onder ‘India: Gujarat’
1988 - Salaam Bombay - Engelstalig - 1.55’- zie onder ‘film’ - ook onder ‘armoede / zelfkant’
1986 - Koningin en Prins in India - bezoek koningin Baeatrix en prins Claus aan India (1986) Nederlandstalig - accent op Bombay - 30’ - zie onder ‘geschiedenis en politiek - diverse’
1985 - Bombay: our city - over behandeling en sociale actie ten faveure van slumdwellers Engelstalig - 80’ zie ‘mensenrechten en sociale actie’
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1983 - The courtesans of Bombay - docudrama about ‘Pavan Pool’, the enclosed area where the
city’s singing and dancing courtesans ply their trade and live - Engelstalig - 72’- zie onder
‘armoede en zelfkant’ - ook onder ‘cultuur en samenleving’
1980 - Great Railway Journeys of the World: Deccan - verslag van een treinreis van Bombay
naar Cochin - Engelstalig - 58’ - zie onder ‘India: treinroutes’

SHILLONG
2010 - Shillong und Calcutta - deel 3 uit serie ‘ein Engländer in India’ - gepresenteerd door
Paul Merton - Duitstalig commentaar - 45’ - zie onder ‘India: Calcutta’

VARANASI
2010 - Weduwen van Varanasi - Nederlanse hulpverleenster over de navrante situatie waarin
weduwen, door hun familie in Varanasi achtergelaten, aldaar leven - Nederlandstalig - 23’ - zie
onder ‘vrouw (positie -)’ - ook onder ‘ontwikkelingssamenwerking’
2007 - Entdeckungsreise ans Ende der Welt: Allahabad und Varanasi - Duitstalig - 25’ - zie
onder ‘natuur en milieu: Ganges’ - ook onder ‘India: Allahabad’
2005 - Varanasi (Benares) - deel 8 uit serie ‘Sacred India’ - met o.a. het Ramlila festival Engelstalig - 52’ - zie onder ‘religie’
1991 - Moksha - een hindoe die zich wil terugtrekken uit de samenleving laat zijn licht schijnen
over het India van na de moord op Indira Gandhi - Engelstalig - 40’- zie onder ‘religie’ - ook
onder ‘geschiedenis en politiek’
1986 - Forest of bliss / Welt der Glückselichkeit - poëtische impressie van een enkele dag in
Varanasi - Duitstalig - 1.25’ - zie onder ‘cultuur en samenleving - ook onder ‘film’

INDIA - TREINROUTES /
SPOORWEGEN
2015 - World’s Busiest Railway - Engelstalig - 4 delen van elk 60’ - ook onder ‘India:
Mumbai’
2015 - India’s Frontier Railways - dl 1: The Maitree Express (Kolkata to Dhaka) - dl 2: The
Last Train in Nepal (Jaynagar to Janakpur) - dl 3: The Samjhauta Express (Lahore to Delhi) Engelstalig - elk 60’ - ook onder ‘overige landen: Bangladesh’ resp. ‘overige landen: Pakistan’
resp. ‘overige landen: Nepal’ - BBC3 - niet beschikbaar - zie ook docu uit 1995
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2015 - Mit dem Zug von Indien nach Nepal - Duitstalig - 44’ - ook onder ‘overige landen:
Nepal’
2012 - Im Luxuszug durch Süd-Indien - Duitstalig - 43’ - ook onder ‘India: Maharashtra’resp.
‘India: Goa’
2011 - Mit den Zug durch Südindien - Duitstalig - 43’- ook onder ‘India: Tamil Nadu’
2011- Auf schmaler Spur durch Indien: die Kangra Valley Bahn - Duitstalig - 45’ - ook onder
‘India: Himachal Pradesh’
2010 - Auf schmaler Spur durch Indien: die Kalka - Shimla Bahn - Duitstalig - 45’ - ook onder
‘India: Himachal Pradesh’ resp. ‘India: Haryana’
2010 - Auf schmaler Spur durch Indien: die Matheran-Hill Bahn - Duitstalig - 45’ - ARD - niet
beschikbaar - ook onder ‘India: Maharashtra’
2010 - Indian Hill Railways deel 1: The Darjeeling Himalayan Railway - Engelstalig - 60’ ook onder ‘India: West Bengalen’ - zie ook docu’s uit 2001 resp. 2006
2010 - Indian Hill Railways deel 2: The Nilgiri Mountain Railway - Engelstalig - 60’ - ook
onder ‘India: Tamil Nadu’ - zie ook ‘Mit dem Zug durch Indiens blaue Berge’ (2009)
2010 - Indian Hill Railways deel 3 - The Kalka - Shimla Railway - Engelstalig - 60’ - ook
onder ‘India: Haryana’ resp. ‘India: Himachal Pradesh’ - zie ook kortere docu uit 2008
2009 - Mit dem Zug durch Indiens blaue Berge - Duitstalig - 45’- ook onder ‘India: Tamil
Nadu’ - zie ook ‘Indian Hill Railways: deel 2’ (2010)
2009 - Lifeline Express (the magic train) - over India’s hospitaaltrein - Engelstalig - 60’ - zie
onder ‘gezondheidszorg’
2008 - Rail Away: India-Himalaya Toy Train, Siligiri-Gum - Nederlandstalig - 25’ - ook onder
‘India: West Bengalen’- zie ook ‘Indian Hill Railways: deel 1’ (2010) resp. ‘The Darjeeling
Himalayan Railway’ (2001)
2008 - Rail Away: Kalka - Simla - Nederlandstalig - 25’ - ook onder ‘India: Haryana’ resp.
‘India: Himachal Pradesh’ - zie ook langere docu uit 2010
2007 - The Darjeeling Limited - comedy-dama WesAnderson - Nederlands ondertiteld - 90’ zie onder ‘film’
2007 - Bombay Railway - documentaire over spoorwegnetwerk rondom Bombay - Engelstalig
- 2 delen van elk 60’ - ook onder ‘economie en infrastructuur’ resp. ‘India: Mumbai’ resp.
‘cultuur en samenleving’
2007 - Monsoon Railway - Indiase spoorwegen in de moessontijd - Engelstalig - 50’ - ook
onder rubriek ‘economie en infrastructuur’
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2006 - Die Teebahn von Darjeeling - Duitstalig - 55’ - ook onder Índia: West Bengalen’ - geen
opname beschikbaar, wel op youtube - zie ook docu’s uit 2001 resp. 2010
2001 - The Darjeeling Himalayan Railway - Engelstalig - 60’ - ook onder ‘India: West
Bengalen’ - zie ook docu’s uit 2006 resp. 2010
1999 - Great Railway Journeys: Calcutta to Rajasthan - Engelstalig - 50’ - ook onder ‘India:
Rajasthan’ resp. ‘India: Calcutta’
1997 - Great Indian Railway - Nederlandstalig - Noord-India naar Zuid-India - 50’ - op zelfde
dvd als waarop ‘Rail Away: Royal Orient’ (zie hieronder)
1997 - Rail Away: Royal Orient - Nederlandstalig - 25’ - ook onder ‘India: Rajasthan’ - op
zelfde dvd als ‘Great Indian Railway’ (zie hierboven)
1997 - Great Railway Journeys: Deccan - verslag van een treinreis van Bombay naar Cochin Engelstalig - 58’ - ook onder ‘India: Mumbai’
1995 - Great Railway Journeys: Karachi to the Khyber Pas - Nederlandstalig - 55’ - ook onder
‘overige landen: Pakistan’ resp. ‘India: Punjab’
1989 - Big City Metro: Calcutta - Nederlandstalig - 25’ - ook onder ‘India: Calcutta’
1982 - Great Little Railways: a Line of Dreams - spoorlijn van Jodhpur naar Jaipur Nederlandstalig - 40’ - ook onder ‘India: Rajasthan’ resp. ‘India: Jaipur’ resp. ‘geschiedenis en
politiek: maharajas’
1980 - Great Railway Journeys of the World: Deccan - verslag van een treinreis van Bombay
naar Cochin - Engelstalig - 58’ - ook onder ‘India: Mumbai’
1975 - The Romance of Indian Railways - Engelstalig - BBC4 - niet beschikbaar

INDIA - MIGRANTEN
2014 - Hindoestaanse migranten - Nederlandstalig - 30’- ook onder ‘geschiedenis en politiek’
2011 - We are from Belgium - New Delhi door de ogen van een Belgische familie Nederlandstalig - 30’ - zie ook onder ‘India: Delhi’
2010 - Shri Vishnu-school Paramaribo (Suriname) - ter gelegenheid van haar 50jarig bestaan Nederlandstalig - 28’
2010 - Wonen en werken in Mumbai - over Nederlanders van Indiase resp. HindoestaansSurinaamse afkomst die in Mumbai wonen en werken - Nederlandstalig - 28’ - ook onder
‘India: Mumbai’
2010 - Future Express: Tanzania - subtitel: schipbreuk leidt tot succes - over de Indiase
gemeenschap in Tanzania - Nederlandstalig - 28’
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2010 - De kracht van de ontmoeting: Indiërs in Kenia - Nederlandstalig - 30’
2009 - Woolgoolga, een Indiaas juweel in Australië - over een sikh-gemeenschap in Australië deel 1 uit tweedelige Ohm-serie “De kracht van de ontmoeting” - Nederlandstalig - 28’ - ook
onder ‘religie: Sikhisme’
2009 - Little India in New York - deel 2 uit tweedelige Ohm-serie “De kracht van de
ontmoeting”- Nederlandstalig - 28’
2007 - Brick Lane - Nederlands ondertiteld - 95’ - zie onder ‘film: algemeen’ - ook onder
‘overige landen: Bangladesh’
2006 - The Namesake - film naar de gelijknamige roman van Jhumpa Lahiri (Nederlandse titel:
de naamgenoot) - Nederlands ondertiteld - 116’ - ook onder ‘film’
2002 - Bollywood Hollywood - film Deepa Mehta (satire op huwelijksdwang/uithuwelijking
binnen Inidiase families in het buitenland) - Engelstalig - 100’ - zie onder ‘film’ - ook onder
‘vrouw (positie-)’
1988 - De laatste Kantraki - over de contractarbeiders die (in de negentiende eeuw) uit India
naar Suriname werden gelokt - Nederlandstalig - 30’ - zie onder ‘geschiedenis en politiek diverse’
1982 - India is ver weg - docu van Mira Nair over jong echtpaar waarvan de man naar de USA
emigreerde en de vrouw met kind in India achterbleef - Nederlands ondertiteld - 45’ - ook
onder ‘India: migranten’

ISLAM
ZIE ‘RELIGIE: INTRODUCTIE’

KINDERARBEID EN ONDERWIJS
De in cursief weergegeven documentaires zijn geschikt voor bovenbouw basisonderwijs
resp. onderbouw vervolgonderwijs. Uit titel en overige gegevens blijkt om welke taal het
gaat. Nederlands gesproken dan wel Nederlandse ondertiteling alleen indien aangegeven.
2015 - Mumbai High: eine Schule im Slum, ein Musical - Duits ondertiteld - 52’ - zie onder
‘armoede: slums/sloppenwijken’ - ook onder ‘India: Mumbai’
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2015 - Mumbai High: eine Schule im Slum, ein Musical - Duits ondertiteld - 52’ - ook onder
‘India: Mumbai’ resp.
2015 - He named me Malala - Nederlands ondertiteld - 83’ - ook onder ‘overige landen:
Pakistan’ resp. ‘vrouw (positie -)’ resp. ‘conflict, geweld enz.’- zie ook twee docu’s uit 2013
2015 - Afghanistan: de klas van IS - Nederlandstalig - 25’ - zie onder ‘overige landen:
Afghanistan’ - ook onder ‘conflict, geweld enz.’
2015 - Leben mit ein paar Cent - Duitstalig - 45’ - zie onder ‘armoede en zelfkant’- ook onder
‘overige landen: Bangladesh’ resp. ‘arbeidsomstandigheden: schone kleren/leerindustrie’
2015 - Chocola zonder bijsmaak - Klokhuis over kinderarbeid in cacaoplantages Ivoorkust Nederlandstalig - 30’
2015 - Keuringsdienst van waarde Afl.: Grafsteen 1 en 2 - tweedelige documentaire Nederlandstalig - elk 25’ - ook onder ‘arbeidsomstandigheden: steengroeven’
2014 - Fair Handeln: Teppiche aus Nepal - Duitstalig - 27’ - zie onder ‘overige landen: Nepal’
- ook onder ‘arbeidsomstandigheden’ - Arte - (nog) niet beschikbaar
2014 - Kinderen in de boksring - Nederlandstalig - 23’ - zie onder ‘overige landen: Thailand’ ook onder ‘armoede en zelfkant’
2014 - Unsichtbare Sklaven: Kinderarbeit in Europa - Duitstalig - 30’ (eerst vanaf 7’ over het
onderwerp)
2014 - Beroepen zonder grenzen: steenbakkers in India - Nederlands ondertiteld - 45’ - zie
onder ‘arbeidsomstandigheden: diverse’
2014 - Over de grens: Oeganda - kinderarbeid in visserij en steengroeven - Nederlandstalig 30’ - ook onder ‘arbeidomstandigheden: steengroeven’
2014 - Kinderarbeid - geschiedenis kinderarbeid Nederland, gepresenteerd door Klokhuis- 13’
- Nederlandstalig - ook onder ‘arbeidsomstandigheden: schone kleren’
2014 - Pakistan: de jongens van de straat - Nederlandstalig - 28’ - zie onder ‘overige lande:
Pakistan’ - ook onder ‘armoede en zelfkant’
2014 - India’s slumkindreporters - Nederlandstalig - 25’ - zie onder ‘armoede en zelfkant:
sloppenwijken (slums)’ - ook onder ‘kinderarbeid en onderwijs’ - zelfde docu als ‘De
Kinderstem’ (2013)
2014 - Peter R. Over de Grens: Nepal - Nederlandstalig - 50’ - zie onder ‘overige landen:
Nepal’ - ook ondere ‘conflict en geweld’ resp. ‘mensenrechten en sociale arbeid’
2014 - Die gefährlichsten Schulwege der Welt: Himalaya - Duitstalig - ook voor scholieren
resp. degenen die niet vertrouwd zijn met de Duitse taal goed te volgen - 15’ - zie onder ‘India:
Ladakh’ - zie ook ‘Die gefährlichsten Schulwege der Welt: Nepal’ (2013) (hieronder) resp. de
dvd met afl.n over Kenia, Peru en Siberien
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2013 - Die gefährlichsten Schulwege der Welt: Nepal - Duitstalig - ook voor scholieren resp.
degenen die niet vertrouwd zijn met de Duitse taal goed te volgen - 43’- zie onder ‘overige
landen: Nepal’- zie ook ‘Die gefährlichsten Schulwege der Welt: Himalaya’ (2014) (hierboven)
resp. dvd met afl.n over Kenia, Peru en Siberien
2013 - Die gefährlichsten Schulwege der Welt: Kenia, Peru en Siberien - Duitstalig - 130’ - zie
ook de gelijknamige docu’s over Nepal resp Himalay (hierboven)
2013 - De Kinderstem - kinderen uit Delhi’s sloppenwijken zetten een eigen krant op Nederlands ondertiteld - 24’- ook onder ‘India: Delhi’ resp.’India: Agra’ resp. ‘mensenrechten /
sociale actie’ resp. ‘armoede en zelfkant: sloppenwijken (slums)’ - zelfde docu als ‘India’s
slumkindreporters’ (2014)
2013 - Tohebas Geheimnis: Afghanistans verlorene Töchter - Duitstalig - 44’- zie onder
‘overige landen: Afghanistan’ - ook onder ‘vrouw (positie-)’ resp. ‘armiede en zelfkant: hijras’
2013 - Indiens Jüngste Polizisten - kinderen van overleden politie-agenten mogen in de plaats
treden van hun vader en vast part-time meedraaien op politiebureaux - 43’ - ook onder ‘India:
Chhattisgar’
2013 - Mensjesrechten: Imraan - Nederlandstalig - 15’ - ook onder ‘mensenrechten’ - zie ook
docu ‘Operatie Bevrijding’ (1997)
2013 - Salma - over een kansarm Indiaas moslimmeisje dat zich ontpopt tot een vooraanstaand
politiek bewust dichteres’ - Duitstalig - 90’- zie onder ‘vrouw (positie-)’ - ook onder ‘India:
Tamil Nadu’
2013 - Kamlahari: die verschenkten Töchter Nepals - Duitstalig - 43’ - zie onder ‘overige
landen: Nepal ‘ - ook onder ‘armoede en zelfkant’ resp. ‘vrouw (positie-)’
2013 - De extreme uithoek van Pakistan - Nederlandstalig - 25’ - zie onder ‘overige landen:
Pakistan’ - ook onder ‘overige landen: Afghanistan’
2013 - Het laatste middagmaal - Nederlandstalig - 25’ - ook onder ‘gezondheidszorg’ resp.
‘criminaliteit’ resp. Índia: Bihar’ - zie ook in rubriek ‘kinderarbeid en onderwijs’: Indien, das
grossten Schulessen der Welt (2012)
2013 - Malala: shot for going to school - Engelstalig - 30’ - ook onder ‘overige landen:
Pakistan’ resp. ‘conflict en geweld’ resp. ‘vrouw (positie-)’
2013 - En daarom werk ik: 14 jaar later - 14 jaar na de eerste documentaire gaan de filmers
trerug naar de (school)kinderen van toen - Nederlands ondertiteld - 60’ - ook onder ‘overige
landen: Bangladesh’
2012 - Girl Rising - Engels ondertiteld - CNN - beschikbaar via www.girlrising.com
2012 - The toughest place to be a ferryman - Nederlandstalig - 50’ - zie onder ‘overige landen:
Bangladesh’
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2012 - Giftiges Leder - Duitstalig - 52’ - zie onder ‘arbeidsomstandigheden: schone kleren’ ook onder ‘overige landen: Bangladesh’ resp. ‘natuur en milieu’ - Arte - (nog) niet beschikbaar
2012 - Bengaals leer - Nederlands ondertiteld - 25’ - zie onder ‘arbeidsomstandigheden’ - ook
onder ‘overige landen: Bangladesh’ resp. ‘natuur en milieu’
2012 - Son of a lion - film over een Pakistaans jongetje dat naar school wil in plaats van de
wapenhandel in - Nederlands ondertiteld - 95’ - ook onder ‘overige landen: Pakistan’
2012 - Indien, dass grössten Schulessen der Welt - Duitstalig - 43’ - ook onder ‘cultuur en
samenleving’
2012 - Kinderen van de rekening - over kidnapping van kinderen en hun slavenarbeid Nederlandstalig - 25’ - ook onder ‘criminaliteit’
2012 - Kinder als Arbeitssklaven - over de stand van zaken 20 jaar na eerdere documentaire
(l’enfance enchainéee uit 1992) - Duitstalig - 75’ - ook onder ‘arbeidsomstandigeden’
2012 - Das Schicksal der Lohnsklavinnen - Billigmode aus Indien - Duitstalig - 29’- zie onder
‘arbeidsomstandigheden’ - ook onder ‘India: Tamil Nadu’
2011 - Rattenkinderen - over kinderarbeid in de steenkoolindustrie - Nederlandstalig - 25’ ook onder ‘India: Meghalaya’ resp. ‘overige landen: Nepal’
2010 - Zara’s Letter - Turks tienjarig meisje vertelt over haar leven en haar wens het hele jaar
door naar school te kunnen gaan - Engels ondertiteld - 15’
2010 - Brick by Brick - over een schooltje voor kinderen die in Kathmandu in steenbakkerijen
werken - Nederlands ondertiteld - 55’- ook onder ‘overige landen: Nepal’ resp. ‘dalits’
2010 - I am Kalam - familiefilm over arm Indiaas jongetje dat via zijn prinselijk vriendje toch
zijn schoolopleiding kan vervolgen - Nederlands ondertiteld - 1.25’ - ook onder ‘kinderarbeid
en onderwijs’
2010 - Die Strassenkinder von Mumbai - Duitstalig - 48’ - ook onder ‘armoede en zelfkant’
resp. ‘India: Mumbai’
2010 - Kleine Wölfe: die Strassenkinder von Nepal - Duitstalig - 47’ - ook onder ‘overige
landen: Nepal’ resp. ‘armoede en zelfkant’
2010 - Meisjes aan het bord - docu over onderwijssituatie in Afghanistan - Nederlandstalig 28’ - ook onder ‘overige landen: Afghanistan’
2010 - Verkocht als kind - documentaire over vrouwenhandel (jonge meisjes) vanuit Nepal
naar India - Nederlandstalig - 50’ - ook onder ‘mensenrechten / sociale actie’
2010 - Sold: A Child Trafficked - documenaire in samenwerking met Maiti Nepal en Umbrella
Film - niet beschikbaar - trailer via http://www.anecdote-films.com/portfolio/sold.html - ook
onder ‘overige landen: Nepal’

83

2010 - The slums are alive with the sound of music - Ned. ondertiteling - 55’ - kinderen uit
sloppenwijk Mumbai figureren in musical - zie onder ‘armoede en zelfkant’ - ook onder
‘documentaires geschikt voor onderwijs en voorlichting’
2010 - Stop kindermisbruik - sexueel misbruik kinderen / kinderhandel Nepal - 10’
2009 - Punam: mehr Mutter als Schwester - Duitstalig - 2009 - 50’ - ook onder ‘overige landen:
Nepal’
2009 - Iron Crows - documentaire over Chittagong (Bangladesh), alwaar de grootste
scheepssloperij ter wereld - Nederlandstalig - 60’ - zie onder ‘arbeidsomstandigheden’ - ook
onder ‘overige landen: Bangladesh’
2009 - Lasst uns nicht allein: die Kinder von Kalkutta - Hilfe einer hamburger Artz - 15’
2009 - Das Mädchen aus dem Steinbruch - 29’ - zie ook: Grabsteine aus Kinderhand (2003)
2009 - Child Labour Out of Fashion - documentaire in het kader van de campagne ‘Stop Child
Labour - School The Best Place To Work’ - over duurzaam ondernemen in de kledingindustrie,
consumentengedrag, kinderarbeid en arbeidsomstandigheden - Engelstalig - 46’ - ook onder
‘arbeidsomstandigheden’ - ook drie kortere versies ervan aanwezig
2009 - Kindslaven - kinderarbeid, onder andere in steengroeven - 30’
2009 - Slavenmeisjes uit Bangladesh - 45’
2009 - King of India - children-streetartists (Calcutta) - 1.50’ - Ned. ondertiteling
2009 - Kinderen in sloppenwijken Delhi - 25’ - samen met ‘daughters on sale (2008)’ (zie
hieronder) op één dvd - ook onder ‘armoede - zelfkant’
2008 - Es war einmahl … unsere Erde: Kinderarbeit - Duitstalig animatiefilmpje - 25’
2008 - Himalaya, la terre des femmes - over het leven van een twaalfjarig meisje in een
geïsoleerd dorpje in Ladakh - Franstalig - Duits ondertiteld - 60’ - zie ook onder ‘India:
Ladakh’
2008 - Daughters for sale - Nepal - gedeelte uit ‘Wintergasten 2008’ met Isabelle Allende - Nederlandse ondertiteling - 5‘ - samen met ‘kinderen in sloppenwijken Delhi (2009) (zie
hierboven) op één dvd - de docu is geheel te zien op www.pbs.org - ook onder ‘armoede zelfkant’
2008 - Godenmeisjes, dancing girls, highwaygirls - 32’ - zie ook docu’s uit 2004 en 1991
2007 - NPO Doc 40: modern slavery - 3delige documentaire van elk 45’ - deel 2 over
kinderarbeid in India - Nederlands ondertiteld - NPO Doc - niet beschikbaar - ook onder
‘mensenrechten’
2007 - Stenen uit India - 8’
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2006 - Being Indian - Engelstalig (beelden spreken voor zich) - 25’ - zie rubriek ‘dalits’
2007 - Bostrobalikara: garment girls of Bangladesh - 63’
2007 - Secret and lies: uncovering ethical trade audit fraud - China - 11’
2007 - India’s silk slaves - bonded labour - 23’
2006 - Noe, Idrissa en de chocolademaffia - kindslavernij Ivoorkust - 55’ - ook onder
‘arbeidsomstandigheden’
2005 - 100.000.000 kinderen - presentatie MVF (*) - 60’
2005 - New Heroes: Kailash Satyarthi / SACCS - fight against bonded labour - 20’
2005 - Broken hard - child labour in mines Rajasthan - 6’ - ook via LIW te koop (cd-rom € 5,--)
- ook onder ‘armoede / zelfkant’
2005 - Ontnomen kinderjaren - wereldwijd overzicht kinderarbeid - 51’
2004 - Alle kinderen naar school? Het kan! - actie-dvd campagne ‘Stop kinderarbeid. School
de beste werkplaats’ - bondige en treffende documentaire - Nederlandstalig - 10’
2004 - Roy - portret van een Peruaans jongetje dat in de goudmijnen werkt - 25’
2004 - Kinderarbeid en onderwijs - 15’
2004 - What in the world? India - presentatie MVF (*) - 25’ -ook met Ned. ondertitieling
2004 - Born into brothels - Engelstalig - portret van kinderen van prostituees Calcutta - 83’- zie
onder ‘armoede / zelfkant’ - ook onder ‘India: steden -Calcutta’
2004 - De godin van de lust - tempelprostitutie - 30’ - zie ook docu’s uit 2008 en 1991
2004 - Ik wil dokter worden - presentatie MVF (*) - 15’
2004 - Stop kinderarbeid: school de beste werkplaats – HIVOS / FNV / AOB / LIW - 10’
2004 - Shadows of time - Nederlands ondertiteld - 105’ - zie onder ‘film: algemeen’- ook onder
’armoede en zelfkant: slums’
2003 - We shop! who pays? - about garment industry Tiripur, India - 28’ - Zweeds / Engels
begeleidend commentaar / ondertiteld – zie onder ‘arbeidsomstandigheden-schone kleren’
2003 - Grabsteine aus Kinderhand - Duitstalig - 25’ - zie ook: das Mädchen aus dem
Steinbruch (2009)
2003 - Against all odds - presentation MVF (*) - 20’
2003 - Het einde van armoede begint op school - presentatie Indiase organistie ‘pratham’ - 13’

85

2002 - Short films child labour (Plan India) - 30’ - engels ondertiteld maar spreken voor zich
2002 - Starkiss - kinderarbeid/bonded labour in Indiaas circus - 1.15 - Ned. ondertiteling
2002 - Karim’s uitzicht - Marokko - casus kinderarbeid - 26’
2002 - Tiental korte films over aspecten uit het dagelijks leven in India die verbetering
behoeven - gemaakt door kinderen van Plan India - filmpjes 1, 6 en 10 gaan specifiek over
kinderarbeid - Hindi met Engelstalige ondertiteling - maar filmpjes spreken voor zich - 1.55’zie onder rubriek ‘documentaires geschikt voor onderwijs en voorlichting’
2002 - Combating the unacceptable - Bangladesh - 28’ - met volgende docu op één dvd
2002 - Let the children go to school - Bangladesh - 23’ - met vorige docu op één dvd
2000 - Seeds of burden - cotton industry - presentation MVF (*) - 25’
2000 - Slavery: a global investigation - childtrafficking / childlabour worlwide - 1.20’ - ook
onder ‘mensenrechten - sociale beweging’
2000 - Ikea en kinderarbeid (**) - 20’ - Ned. ondertiteling
2000 - Ikea family: soms wel heel erg jong (**) - 30’ - Ned. ondertiteling
1999 - Bevrijding kindslaven - presentatie Indiase organisatie SACCS - 12’
1998 - De prijs van Ikea (**) - kinderarbeid India, Filippijnen, Vietnam - 35’
1998 - Childhood regained - action against childlabour carpetindustry by ‘creda’ - 28’
1998 - Reaching the unreached - presentation MVF (*) - 28’
1998 - Schone Kleren Campagne - diverse reportages - 25’
1997 - We can - primary education Shiksha Samakhya (Madhya Pradesh) - 28’ - see also next
1997 - Our school is a happy place - primary education Amaravati District (Maharashtra) - 22’
1997 - Operatie bevrijding - kindslavernij - impressie werk SACCS - 27’ - zie ook docu’s uit
o.a. 1999, 2000, 20005, 2013
1997 - Kinderprostitutie Bombay (Nepal) - bevrijdingsacties - 16’ - ook onder ‘armoede /
zelfkant’
1996 - Kinderarbeid in het kort - presentatie MVF (*) - 8’
1996 - IDRIS: kinderarbeid en onderwijs in Bangladesh - 17’
1995 - Primary Education - policy India primary education - 7’ - see also ‘The educated child’
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1995 - The educated child: towards fulfilling a promise - policy India primary education - 28’
1995 - The carpet - child labour carpetindustry Pakistan - 30’
1995 - Schone Kleren Campagne - bezien vanuit kledingindustrie België - 40’
1994 - Didi (The Elder Sister) - fight against illiteracy esp. conc. girls - 1.55’ - see: film
1994 - Under the carpet: Bihar’s lost boys - childtrafficking / childlabour - 21’
1994 - De dorst van leer - kinderarbeid in de leerindustrie - 60’ - ook Engelstalige versie
1993 - Help ze leren - onderwijs aan meisjes in Pakistan - 14’
1993 - Gaining a foothold - woman in the Indian footwear industry - 30’ - zie onder
‘arbeidsomstandigheden’ - ook onder ‘economie en infrastructuur’
1993 - Primary education and the child in India - produced for UNICEF - 50’
1993 - Aufstand der Unberührbahren - bonded labour (activist Swami Agnivesh) - 43’
1991 - Den Hurenmond - Tempelprostitution - 45’ - zie ook docu’s uit 2004 en 2008
1990 - Kutty japanin kuzhandaigal - child labour fireworks industry Tamil Nadu - 60’
(*) MVF staat voor de ‘M. Venkatarangaiya Foundation’ uit de Indiase deelstaat Andhra
Pradesh, een door de Landelijke India Werkgroep gesteunde organisatie die zich sterk maakt
voor onderwijs aan kinderen resp. uitbanning kinderarbeid
(**) IKEA zegt bij herhaling zijn beleid intussen in positieve zin aangepast te hebben en
contracten met bedrijven en leveranciers van producten die met behulp van kinderarbeid tot
stand komen, te hebben verbroken dan wel dat te zullen doen

KUNST - ZANG - DANS
MUZIEK - WETENSCHAP
2015 - So ein Zirkus: India - Duitstalig - 25’ - ook onder ‘India: Rajasthan’
2015 - Treasures of the Indus: the other side of the Taj Mahal - Engelstalig - 60’ - zie onder
‘geschiedenis en politiek’ - ook onder ‘India: algemeen’ - BBC4 - niet beschikbaar
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2014 - Robyn Beeche: a life exposed - over een beroemd Australisch fotografe die
Krishnadevotee werd - Nederlands ondertiteld - 52’ - ook onder ‘religie: pelgrimage’ - zie ook
‘Holi’ (1990) (onder ‘relgie: pelgrimage’)
2014 - Jungle Atlantis - deel 1: Hidden Megacity - deel 2: Death of Angkor Wat’s Megacity Engelstalig - elk 60’ - BBC2 - deel 1 niet beschikbaar - overlap met docu’s uit 2012 en 2013 zie onder ‘religie: tempels’
2013 - Angkor entdecken - Duitstalig - 85’ - zie onder ‘religie: tempels’- zie ook docu uit 2007
resp. 2011 resp. 2012
2013 - Rabindranath Tagore en de emancipatie van de vrouw - Nederlandatalig - 30’- ook
onder ‘vrouw (positie -)’
2012 - Die Warli: Indiens Volk der Maler - Duitstalig - 43’ - ook onder ‘adivasi’
2012 - Das blühenden Angkor geht unter - Duitstalig - 52’ - zie onder ‘religie: tempels’ - zie
ook docu uit 2007
2011 - Kambodscha, durch das Land der Khmer - o.a. bezoek aan Angkor Wat - Duitstalig 43’ - ook onder ‘kunst en wetenschap’ - zie ook docu uit 2007 resp. 2012 resp. 2013
2011 - Unbekannte Schätze Indischer Kunst: Tradition und Textilien in Gujarat - Duitstalig 53’ - ook onder ‘India: Gujarat’
2011 - The lost music of Rajasthan - Engelstalig - ook onder ‘India: Rajasthan’ - 2011 - 55’
2011 - Rabindranath Tagore - Nederlandstalige documentaire - 57’ - ook onder ‘geschiedenis
en politiek’
2010 - The Iron Pilar - herkomst en betekenis van opmerkelijke historische ijzeren pilaar te
Delhi - Nederlandstalig commentaar - 28’ - ook onder ‘India: steden - Delhi’
2010 - Inde, à la découverte des Adivasis - over herkomst, geschiedenis en cultuur van de
adivasis - Franstalig - 50’ - zie onder ‘adivasi’
2009 - The year of Amish Kapoor - docu over Brits-Indiaas kundtenaarn -n Engelstalig - 50’
2009 - Shilpa Gupta - impressie kunstenares uit Mumbai, tevens sociaal activiste - Duitstalig 25’- ook onder ‘India: Mumbai’ resp. ‘mensenrechten - sociale actie’
2009 - India voor Beginners - delen 4, 7, 8 en 9 uit tiendelige serie: muziek - Nederlandstalig elk 52’ - zie onder ‘cultuur en samenleving’
2009 - Great India deel 1: Taj Mahal, Monument einer Leidenschaft - Duitstalig - 53’ - Arte niet beschikbaar - ook onder ‘geschiedenis en politiek’
2009 - Secrets of the Taj Mahal - Nederlands ondertiteld - 45’- ook onder ‘geschiedenis en
politiek’
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2009 - Ravi Shankar: eine ganz besondere Musiklektion - afscheidsconcert en interview Ravi
Shankar - Duitstalig - 55’
2009 - India voor Beginners - deel 4 uit tiendelige serie: kunst - Nederlandstalig - 52’ - zie
rubriek ‘cultuur en samenleving’
2009 - India voor Beginners - deel 7 uit tiendelige serie: wetenschap - Nederlandstalig - 52’ ‘zie rubriek ‘cultuur en samenleving’ (deel 8: muziek - ontbreekt)
2009 - India voor Beginners - deel 9 uit tiendelige serie: mode - Nederlandstalig - 52’ – zie
onder rubriek ‘cultuur en samenleving’
2009 - Der Sari, ein Rausch der Farben - Duitstalig - 43’ - ook onder ‘cultuur en samenleving’
resp. ‘economie en infrastructuur’
2008 - Fight Quest India - docu over martial arts - Engelstalig - 43’
2007 - The museum - afl. 10: Beyond Bloomsbury - over een Londens kunstproject rond de
godin Durga - Engelstalig - 30’ - BBC2 - niet beshikbaar - ook onder ‘religie: diverse’
2007 - Projekt Angkor: Rettung einer Tempelstadt ‘- Duitstalig - 45 - zie onder ‘religie:
tempels’ - zoe ook docus uit 2011 resp. 2012 resp. 2013
2007 - Pakistan: Spurensuche im Fels - op zoek naar historische rotstekeningen en
gandharvakunst - Duitstalig - 52’ (laatste 15’ ontbreken) - zie onder ‘overige landen: Pakistan’
- ook onder ‘Boeddhisme’
2005 - Sufi Soul: the Mystic Music of the Islam - Engelstalig - 50’- ook onder ‘kunst, muziek,
wetenschap enz.’
2005 - Teyyam - specifieke danskunst uit Kerala - deel 6 uit serie ‘Sacred India’ - Engelstalig 52’ - zie onder ‘religie’ - ook onder ‘mythologie’ resp. ‘India: Kerala’
1995 - Tagore - tweedelige documentaire - Nederlandstalig - 58’
1990 - Ghazalconcert (Penaaz Masani) resp. concert klassieke Indiase zang (Ustad Salamat Ali
Khan) resp. Yatsharanga Theatre danst een episode uit de Mhahabharata - Engelstalig - elk 40’
1990 - Muziek (Hariprassad Chaurasia: fluit; Ravi Shankar: sitar) en Dans ( Bharata Natyam) Koninginnedag 1990 - 64’
1990 - l’Homme á la recherche de son passé - 3delige serie over India vanuit het perspectief
kunst - Franstalig - 85’ - ook onder ‘India: algemeen’
1989 - Ravi Shankar in concert - Engelstalig - incl. interview en historische beelden van de
beatles - 60’
1988 - Instrumentele Concerten (sitar, sarod) en zang (qawalli) - Engelstalig - elk 40’
1988 - Anita Desai - interview met Anita Desai - Engelstalig - 12’
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1980 - Indien greift nach den Sternen - over ruimte-onderzoek door / in India - Duitstalig - 28’

LANDBOUW / VEETEELT
PLATTELANDS(PROBLEMATIEK)
2014 - Eten tegen elke prijs - Nederlandstalig - 55’ - ook onder ‘armoede’ resp. ‘natuur en
milieu’
2013 - The new India - over de andere kant van booming India - Engelstalig - 50’ - zie onder
‘India: algemeen’ - ook onder ‘armoede / zelfkant’ resp. ‘dalits’ resp. ‘economie /
infrastructuur’
2011 - Silent Snow - over de desastreuze gevolgen, overal ter wereld, van het gebruik van
bestrijdingsmiddelen - Engelstalig - Nederlands ondertiteld - 60’ - zie onder ‘natuur en milieu’
- ook onder ‘India: Kerala’
2011 - Bitter Seeds - over de zelfmoordepidemie onder Indiase katoenboeren - Nederlands
ondertiteld - 87’ - ook onder ‘natuur en milieu’
2011 - Pepper and cinnamon - afl. uit driedelige Engelstalige serie ‘the spice trail’ - 55’ - zie
onder ‘cultuur en samenleving: algemeen’ - ook onder ‘India: Kerala’
2009 - Neros Gäste (Nero’s Guests) - over de golf zelfmoorden onder Indiase boeren Duitstalig - 55’ - Arte - niet beschikbaar
2008 - Holy Water - over waterschaarste in Indai - Engels ondertiteld - 22’ - zie onder ‘natuur
en milieu: water’
2008 - Monsanto - over het Ameikaanse biotechnologische concern en de ellende die het
Indiase boeren bezorgde - Duitstalig - 1.50’ - ook onder ‘natuur en milieu’ - zie ook docu
‘bullshit’ (2008)
2008 - Bullshit - Indiase protestbeweging tegen gentechnologie - met activiste Vandana Shiva Nederlands ondertiteld - 58’ - ook onder ‘natuur en milieu’- zie ook docu ‘monsanto’(2008)
2007 - Mother Earth: a new future for small farmers - Engelstalig - 30’ - ook onder
‘arbeidsomstandigheden: diverse’
2007 - Mythos: heilige Kuh - docu over de agrarisch-consumptieve en religieuze betekenis van
de koe in India - Duitstalig - 45’ - zie onder ‘religie’
2005 - Pfeffer: der Handel mit dem schwarzen Gold - Duitstalig - 45’ - zie onder ‘economie en
infrastructuur’ - ook onder ‘India: Kerala’
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2005 - Steel ons water niet - protest against softdrink industry - Engelstalig - 36’ - zie onder
rubriek ‘natuur en milieu: water’
2000 - Tailender: you have to fight for waterrights - problems with distribution irrigationwater
- Engelstalig - 32’
2000 - Slow Poison - Indiase (katoen)boeren in de wurggreep van de groene revolutie Nederlands ondertiteld - 35’
1996 - Meals Ready : the business of rice, the question of food - Engelstalig - 45’
1992 - Seeds of plenty, seeds of sorrow - voor Nederland bewerkte versie ‘het zaad van
overloed en verdriet’ - over de gevolgen van de groene revolutie in Punjab, Indiaas
graanschuur - Nederlandstalig - 50’ - ook onder ‘India: Punjab’
1990 - De Koe - over de religieuze en economische betekenis van de koe in India Nederlandstalig - 43’ - zie onder ‘religie: diverse’
1988 - Valli’s Story - Engelstalige documentaire over de geschiedenis van de landloosheid /
bonded labour, sinds de Britse overheersing - 28’- zie onder ‘dalits’ - ook onder ‘adivasi’
1987 - De Voedselfuik - verschillen in aanpak voedselprobleem tussen Bamgladesh en Kerala Nederlands ondertiteld - 49’ - ook onder ‘armoede’resp. ‘economie en infrastuctuur’
1987 - De Melkweg: operatie vloedgolf - ontwikkelingshulp zuivelindustrie India Nederlandstalig - 45’- ook onder ‘ontwikkelingssamenwerking’
1982 - The plough and the hoe - 5delige Engelstalige serie over de voor en nadelen van de
groene revolutie in India (o.a. de Punjab, Bihar, de Gangesdelta, West-Bengalen) - 2..05’
1979 - India’s Sacred Cow - Nederlands ondertiteld - 30’ - zie onder ‘natuur en milieu: overige
dieren’ - ook onder ‘religie; diverse’
1976 - Manthan (The Churning) - speelfilm over strijd tussen harijans en rijke boeren rond
melkcoöperatie - verkorte versie - 50’ - ook onder ‘dalirs’ resp. ‘sociale actie - mensenrechten’

MENSENRECHTEN SOCIALE ACTIE
zie ook de rubrieken
- arbeidsomstandigheden - adivasi (tribalen) - dalits - conflict, geweld criminaliteit - kinderarbeid en onderwijs - vrouw (positie-)
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2015 - How Gay is Pakistan - Engelstalig - 60’ - BBC3 - niet beschikbaar - ook onder ‘overige
landen: Pakistan’
2015 - India’s slaven - Nederlandstalig - 25’ - ook onder ‘arbeidsomstandigheden’
2014 - Leven in de Frontlinie: Meisjes als handelswaar - o.a. over het kamlaharisysteem - zie
docu 2013 (rubriek ‘overige landen: Nepal’) - Nederlandstalig - 25’ - zie onder ‘oveige landen:
Nepal’ - ook onder ‘armoede en zelfkant’ resp. ‘conflict, geweld, criminaliteit’
2014 - Peter R. Over de Grens: Nepal - Nederlandstalig - 50’ - zie onder ‘overige landen:
Nepal’ - ook onder ‘kinderarbeid en onderwijs’ rep. ‘mensenrechten en sociale arbeid’
2013 - De Kinderstem - kinderen uit Delhi’s sloppenwijken zetten een eigen krant op Nederlands ondertiteld - 24’- zie onder ‘kinderarbeid en onderwijs’ - ook onder ‘India: Delhi’
resp. ’India: Agra’ resp. ‘armoede / zelfkant’’
2013 - Nepals nepweesjes (The Orphan Business) - Nederlands ondertiteld - 24’ - zie onder
‘overige landen: Nepal’ - ook onder ‘conflict, geweld, criminaliteit’
2013 - Stephen Fry: Out There - over discriminatie van homosexuelen wereldwijd - Nederlands
ondertiteld - 2 delen van 70’ resp. 60’ - in deel 2 aandacht voor de situatie in India (40’ tot 57’)
- ook onder ‘cultuur en samenleving: algemeen’
2013 - Mensjesrechten: Imraan - Nederlandstalig - 15’ - zie onder ‘kinderarbeid en onderwijs’
2013 - Gulabi Gang - sociale activiste vecht voor verbetering positie vrouwen, bestrijdt
geweldsincidenten jegens (gehuwde) vrouwen - Nederlands ondertiteld - 58’- zie onder ‘vrouw
(positie-)’ - ook onder ‘dalits’ resp. ‘cultuur en samenleving - huwelijk en familierelaties’ - zie
ook ‘Pink Saris’ (2011)
2012 - Bangladesh, Schiff der Hoffnung - Duitstalig - 43’ - zie onder ‘overige landen:
Bangladesh’ - ook onder ‘gezondheidszorg’
2012 - Bangladesh: culture of impurity - Nederlandstalig - 30’ - zie onder ‘overige landen:
Bangladesh’
2011 - De laatste horde: end polio now - over poliobestrijding in India en de hulp daarbij van
de kant van Rotary Internationaal - Nederlands ondertiteld - zie onder ‘gezondheidszorg’ - ook
onder ‘ontwikkelingssamenwerking’
2011- India-Nepal: lang en gelukkig - over gearrangeerde kinderhuwelijken in India en Nepal Nederlandstalig - 25’ - zie onder ‘cultuur en samenleving: huwelijk - familierelaties’ - ook
onder ‘vrouw (positie-)
2011 - Pink Saris - dalit-vrouwen komen in verzet tegen gedwongen uithuwelijking resp.
kastendiscriminatie bij huwelijkskeuzen - Nederlands ondertiteld - 1.35’- zie onder ‘vrouw
(positie-) - ook onder ‘dalits’ resp. ‘cultuur en samenleving - huwelijk/familierelaties’
2011 - Liefde tot de dood - docu over vrije huwelijkskeuze - Nederlandstalig -23’ - zie onder
‘cultuur en samenleving - huwelijk/familierelaties’ - ook onder ‘vrouw (positie -)’
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2010 - I was worth 50 sheep - documentaire over het verkopen van kindbruid-meisjes in
Afghanistan - Nederlands ondertiteld - 57’ - ook onder ‘overige landen: Afghanistan’ resp.
‘cultuur en samenleving: huwelijk/familierelaties’ resp. ‘vrouw (positie-)’
2010 - Verkocht als kind - documentaire over vrouwenhandel (jonge meisjes) vanuit Nepal
naar India - Nederlandstalig - 50’ - zie ook onder ‘kinderarbeid en onderwijs’
2010 - Künstler auf der Todesliste - waaronder Talima Nasrin (Bangladesh) - Duitstalig - 50’ zie onder ‘vrouw (positie -) - ook onder ‘overige landen: Bangladesh’ - zie ook documentaire
hieronder
2010 - Taslima Nasrin: ohne feste Wohnsitz - Duitstalig - 42’ - zie onder ‘vrouw (positie -)’ ook onder ‘overige landen: Bangladesh’ - zie ook documentaire hierboven
2010 - Menschen als Versuchstiere - over de exploitatie van proefpersonen, met name in India,
door de farmaceutische industrie - Duitstalig - 1.20’- zie onder ‘gezondheidszorg’
2010 - Dharavi: slum zu verkaufen - over leef- en werkomstandigheden resp. toekomst van
Dharavi, Bombays oudste sloppenwijk - Duitstalig commentaar - 50’ - ook kortere versie van
(zie hieronder) - zie onder ‘India: Mumbai’ - ook onder ‘armoede en zelfkant’
2010 - Slums for sale: Dharavi - Nederlandstalig commentaar - 28’ - ook langere versie van
(zie hierboven) - zie onder ‘India: Mumbai’ - ook onder ‘armoede en zelfkant’
2010 - Schlagstock unterm Sari - Indiens Frauen wehren sich - Duitstalig - 30’- ook onder
‘vrouw (postie-)’, ‘dalits’ resp. ‘India - Uttar Pradesh’
2010 - Brennpunkt Bombay - over ‘Khar Nakah’, een marktplaats voor losse arbeiders te
Bombay en de Indiase NGP ‘Nirman’ die hun arbeidsomstandigheden wil verbeteren Duitstalig - 50’ - zie onder ‘Economie en infrastuctuur’ - ook onder ‘India - Bombay’ resp.
‘arbeidsomstandigheden’
2009 - Shilpa Gupta - impressie kunstenares uit Mumbai, tevens sociaal activiste - Duitstalig 25’- zie onder ‘kunst enz.’ - ook onder ‘India: Mumbai’
2009 - Auroville - tweedelige docu over Sri Aurobindo - Nederlandstalig - 58’ - zie onder
‘religie: stromingen’
2007 - NPO Doc 40: modern slavery - 3delige documentaire van elk 45’ - Nederlands
ondertiteld - NPO Doc - niet beschikbaar - zie onder ‘kinderarbeid en onderwijs’
2004 - Breaking the Future - Engelstalig - over sociaal werk van binnenuit India - 30’
2000 - Slavery: a global investigation - over childtrafficking en kinderarbied wereldwijd Engelstalig - 1.20’ - zie onder ‘kinderarbeid’
1998 - Mumbai Mahila Milan (“Wij Vrouwen van Bombay”) - over vrouwenbeweging in
Bombay - Nederlands ondertiteld - 40’ - ook onder ‘India - Mumbai’
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1997 - Im Namen der Armen - Duitstalige film over Moeder Teresa - 1.32’ - zie onder ‘film’
1994 - Hell’s Angel: Mother Teresa - kritische benadering Moeder Teresa - Nederlandstalig 40’ - ook onder ‘religie: diverse’
1993 - Sintflut im Namen des Fortschritts - over o.a. het onrecht vanwege het Narmadadamproject - Duitstalig - 30’ - zie onder ‘natuur en milieu: water’ - ook onder ‘dalits’
1992 - Karamchedus and Tsundurus - moord op kastelozen (Andhra Pradesh) - Engelstalig 31’ - zie onder rubriek ‘dalits’
1991 - Learning to be free (32’) (Karnataka) - Beyond the fragments (52’) (Uttar Pradesh) The search (45’) (Gujarat) - Engelstalig - documentaires over de positie van vrouwen in
genoemde deelstaten - zie onder ‘vrouw (positie-) - ook onder ‘India: Karnataka’ resp. ‘India:
Uttar Pradesh’ resp. ‘India: Gujarat’
1991 - Cycling for the dalits - protestmars per fiets rond Huderabad (Andhra Oradesh) Engelstalig - 28’- zie onder ‘dalits’
19931 - Sintflut im Namen des Fortschritts - over o.a. het onrecht vanwege het Narmadadamproject - Duitstalig - 30’ - zie onder ‘natuur en milieu’- ook onder ‘dalits’
1990 - Hilmar Pabel erzählt - impressie Moeder Teresa - Duitstalig - 15’ - zie onder ‘film’
1989 - Safdar Haashmi - documentary murder at social activist Safdar Haashmi - Hindi gedeeltelijk Engelstalig - 37’ - zie onder ‘conflict en geweld’
1987 - We who make history - overbevissing kustwaters Kerala door trawlers maken vissers
werkeloos en brengen schade aan milieu - Engelstalig - 22’ - zie onder “mensenrechten en
sociale actie’ - ook onder ‘economie en infrastructuur’
1986 - Vrouwenkracht: leven en strijd van Indiase plattelandsvrouwen - Nederlands ondertiteld
- 42’ - zie onder ‘vrouw (positie)’
1986 - Samen op weg - socale actie door boeren, arbeiders, vrouwen o.a. gericht tegen het
bruidschatsysteem - 17’
1986 - Vrouwen in India - deel 1 van een Ikon-reportage over de achterstandspositie van
vrouwen in India en hun sociale actie daartegen - accent op Kerala - 30’ - ook onder ‘India:
Kerala’ resp. ‘vrouw (positie -)’
1986 - Vrouwen in India - deel 2 van een Ikon-reportage over de achterstandspositie van
vrouwen in India en hun sociale actie daartegen - accent op SEWA: Self Employed Woman’s
Association in deelstaat Gujarat - 30’ - begin en eind ontbreken - ook onder ‘India: Gujarat’
resp. ‘vrouw (positie-)’
1986 - Solidariteit in Jaipur - strijd van de bevolking van Jaipur tegen de heersende klasse Nederlands ondertiteld - 58’ - ook onder ’India: Jaipur’
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1985 - AWARE: sociale actie in Andhra Pradesh m.h.o. op positieverbetering kastelozen en
adivasi - Nederlands begeleidend commentaar - 25’
1985 - Bombay: our city - over behandeling en sociale actie ten faveure van slumdwellers Engelstalig - 80’ zie ‘mensenrechten en sociale actie’
1985 - Science through art - traveling social theatre, dance and singing through Kerala Engelstalig - 33’ - ook onder ‘India: Kerala’
1982 - An Indian Story - over strijd tussen landeigenaars en lanlozen, corruptie - gevolgd door
uitzending Kenmerk over blindmaking in Bihar (Nederlands ondertiteld - met daarin Gerard
Oonk en Kristoffel Lieten als deskundigen) - 55’resp. 15’ - ook onder ‘dalits’resp. ‘conflict en
geweld’
1976 - Manthan (The Churning) - speelfilm over strijd tussen harijans en rijke boeren rond
melkcoöperatie - verkorte versie - 50’ - zie onder rubriek ‘landbouw’

MYTHOLOGIE EN FOLKLORE
2014 - Asien Feiert: Songkran in Thailand - Duutstalig - 44’- zie onder ‘overige landen:
Thailand’ - ook onder ‘boeddhisme’
2014 - Asien Feiert: Esala Perahera auf Sri Lanka - Duitstalig - 44’- zie onder ‘overige landen:
Sri Lanka’ - ook onder ‘boeddhisme’
2013 - The story of the swastika - Engelstalig - 30’ -zie onder ‘religie: doverse’
2011 - Mahabharata in het hier en nu - Nederlandstalig - 30’ - ook onder ‘religie’ resp. ‘natuur
en milieu’
2010 - Bardsongs - volksvertellngen uit Ladakh, Rajasthan en Mali - drie delen van elk rond de
30’ - Nederlands ondertiteld - 1.35’ - ook onder ‘India: Ladakh’ resp. ‘India: Rajasthan’
2010 - Mahabharata: broedermoord of ultieme boodschap - Nederlandstalig - TV-Ohm - 30’ zie onder ‘religie’
2010 - Mahabharata volgens Gurcharan Das - Nederlandstalig - TV Ohm - 30’ - zie ook onder
‘religie’
2009 - Feasts - Stafan Gates bezoekt een chique bruiloft en, in contrast daarmee, een
volksfeest: het Onam-festival in Kerala - Engelstalig - 53’ - zie onder ‘cultuur en samenleving’
2005 - Teyyam - specifieke danskunst uit Kerala - deel 6 uit serie ‘Sacred India’ - Engelstalig 52’ - zie onder ‘religie’ - ook onder ‘kunst en wetenschap enz.’ resp. ‘India: Kerala’
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2005 - Ramlila-festival - zie deel 8 uit de serie ‘Sacred India’ - Engelstalig - 54’ - onder
‘religie: diverse’
2003 - Das Schlangenboot-Rennen von Kerala - Duitstalig - 50’ - ook onder ‘India: Kerala’
2003 - Mahabharata - Teleac documentaire - Nederlandstalig - 50’
1998 - The epic of Pabuji - 50’- Engelstalige documentaire over de dreigende teloorgang van
een Rajasthaans epos - ook onder ‘India’
1992 - The story of Rama - met commentaar van David Attenborough - Engelstalig - 60’
1989 - Mahabharata - regie Peter Brook - Engelstalig - 180’
1988 - Mahabharat on TV - Indiase TV-serie uit 1988 - 93 episodes 1986 - Shiva’s Kosmischer Tanz - Duitstalig - 55’- zie onder ‘religie: diverse’
1986 - Ramayana - regie Ramanand Sagar - Idiase TV-serie uit 1986 - 78 episodes - on line te
zien (link via google)

NATUUR EN MILIEU
HIMALAYA
zie onder ‘India: deelstaten, regio’s, streken’
(deels ook het gehele gebied van de Himalayas betreffend)

NATUUR EN MILIEU
DIVERSE
2015 - Abenteuer Klima, eine Spurensuche: Indien und Himalaya - WDR - Duitstalig - 45’ ook onder ‘India: Himalaya’ - niet beschikbaar
2015 - Hidden India - driedelige documentaire van elk 50’ - Nederlands ondertiteld - dl 1:
Lands of Change - dl 2: Land of Mountains dl 3: Land of Rivers
2015 - Monsun - Duitstalig - 83’- ook onder ‘India: Himalaya’
2015 - India: het energiedilemma - Nederlandstalig - 25’ - ook onder ‘economie en
infrastructuur’ - Vranckx - niet beschikbaar
2015 - Entdeckungsreisen ans Ende der Welt (Art Wolfe’s Travels to the Edge) - Wild Asien
(Nepal und India) - Duitstalig - 23’ - ook onder ‘overige landen: Nepal’
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2015 - India: Nature’s Wonderland - teedelige Engelstalige serie - elk 60’ - op deel 1 op 40’
curieuze tijgerdans en op 44’ spectaculaire boomwortelbruggen
2014 - Bhutan: von Kindern und Kraniker - Duitstalig - 43’ - zie onder ‘overige landen:
Bhutan’ - ook onder ‘boeddhisme’
2014 - Strasse der Achttausender - tocht door de Himalaya - Duitstalig - 4 delen van elk 44’ zie onder ‘India: Himalaya’ - ook onder ‘cultuur en samenleving’ - deel 3 (Nepal) ontbreekt
2014 - Rise of the continents - 4 delen - dl 4: Eurazië - Duitstalig - 50’ - zie onder ‘India;
algemeen - ook onder ‘geschiedenis en politiek: diverse’
2014 - Vietnam: durch das Land der heilige Tiere - Duitstalig - 43’ - zie onder ’overige landen:
Vietnam’ - ook onder ‘boeddhisme’
2014 - Die Kunst der Anpassung: Indien, die Westghats - Duitstalig - 43’ - ook onder ‘India:
algemeen’ resp. ‘overige landen: Sri Lanka’
2014 - Eten tegen elke prijs - Nederlandstalig - 55’ - ook onder ‘armoede’ resp. ‘natuur en
milieu’
2014 - Planet Gletscher: Himalaya, Königreich der Gletscher - Duistalig - 44’ - zie onder
‘India: Himalaya’
2014 - Die schönste Nationalparks: Indiens Reich der grossen Tiere - Duitstalig - zie onder
‘India: Assam’ - ook onder ‘natuur en milieu: olifanten’
2014 - Die schönste Nationalparks: Thailands abenteuerliches Süden’ - Duitstalig - 44’ - zie
onder ‘overige landen: Thailand’
2014 - Jai Singh II: Maharadscha und Astronom - Duitstalig - 25’ - ook onder ‘India: Jaipur’
resp. ‘Kunst en wetenschap enz.’ resp. ‘geschiedenis en politiek: maharadschas’
2014 - Wonders of the monsoon - 5 delen van elk 50’ - Nederlands gesproken commentaar ook onder ‘India: algemeen’
2013 - Indien, das Schicksal der Sterne - Duitstalig - 27’- ook onder ‘India: Rajasthan’
2013 - Klimaatjagers: afl. India en Nepal - over hoe klimaatverandering het ecosysteem
wereldwijd beïnvloedt - 55’- ook onder ‘natuur en milieu: water’ resp. ‘natuur en milieu:
Ganges’ resp. ‘overige landen: Nepal’
2012 - Giftiges Leder - Duitstalig - 52’ - zie onder ‘arbeidsomstandigheden: schone kleren’ ook onder ‘overige landen: Bangladesh’ - Arte - (nog) niet beschikbaar
2012 - Bengaals leer - Nederlands ondertiteld - 25’ - zie onder ‘arbeidsomstandigheden: schone
kleren’ - ook onder ‘overige landen: Bangladesh’ resp. ‘kinderarbeid en onderwijs’
2012 - Tiger in Gefahr: wie Indien sein Nationaltier reten will - Duitstalig - 30’
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2011 - Abenteuer Erde: Himalaya - Duitstalig - 45’ - zie onder ‘India: Himalaya’
2011 - Thailand: in der Andamanensee - Duitstalig - 45’ - zie onder ‘overige landen: Thailand’
2011 - Ladakh: Jungwa, das verbrochene Gleichgewicht - Duitstalig - 53’- zie onder ‘India:
Ladakh’ - ook onder ‘boeddhisme’
2011 - Secrets of Wild India - dl 1: Elephant Kingdom - dl 2: Tiger Jungles - dl 3: Desert Lions
- Engelstalig - 150’ - ook onder ‘natuur en milieu: olifanten’
2011 - Geheimen van Wild India: Tijger en Jungles (Nat. Geographic’s Secrets of wild India:
Tiger Jungles) - Nederlandstalig - 50’ (zie ook ‘Secrets of Wild India’)
2011 - Mahabharata in het hier en nu - Nederlandstalig - 30’ - zie onder ‘mythologie en
folklore’ - ook onder ‘religie’
2011 - Silent Snow - over de desastreuze gevolgen, overal ter wereld, van het gebruik van
bestrijdingsmiddelen - Engelstalig - Nederlands ondertiteld - 60’ - ook onder ‘India: Kerala’
resp. ‘landbouw’
2011 - Bitter Seeds - over de zelfmoordepidemie onder Indiase katoenboeren - Nederlands
ondertiteld - 87’ - zie onder ‘landbouw’
2011 - Indiens wilde Schönheit: der Himalaya - Duitstalig - 43’ - zie onder ‘India: Himalaya’ ook onder ‘India: Ladakh’
2011 - Indiens wilde Schönheit: die wüste Thar - natuur en milieu in woestijngebied Rajasthan
resp. Gujarat - Duitstalig - 43’ - ook onder ‘India: Rajasthan’ resp. ‘India: Gujarat’
2011 - ‘Indiens wilde Schönheit: die wüste Thar’ (zie boven) onder de titel ‘De geheimen van
Wild India’ ook in Nederlandstalige versie beschikbaar
2011 - Indiens wilde Schönheit: im Dschungel der Ghats - natuur en milieu in het gebergte
langs de 1600 km lange westelijke kuststrook van India (vanaf Mumbai) - Duitstalig - 43’
2011 - Indiens wilde Schönheit: im Land der Naga - Duitstalig - 43’ - ook onder ‘India:
Nagaland’
2011 - Indien: Himmel auf Erden - afl. serie Terra X: Fascination Erde - Duitstalig - 43’- zie
onder ‘India - algemeen’ - ook onder ‘geschiedenis en politiek - diverse’
2010 - De aarde vanuit de hemel: Nature’s Heroes Bangladesh - Nederlands ondertiteld - 90’ zie onder ‘overige landen: Bangladesh’
2010 - Geheimnisvolle Pflanzen: der Lotus - Duitstalig - 44’ - ook onder ‘religie: diverse’
2010 - Bishnoi: Tierliebe bis in den Tod - over dierenactivisten avant la lettre - Duitstalig
commetaar - 45’ - ook onder ‘India: Rajasthan’ - zie ook onder rubriek ‘natuur en milieu:
diverse’ docu uit 1988 (‘Rajasthan’)
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2010 - Auf den Gipfeln der Welt: Indien - Chembra - Duitstalig - 45’ - zie onder ‘Indien:
Kerala’,ook onder ‘adivasi’
2010 - Indiens Dschungelbuchklinik - documentaire over een dierenkliniek en ambulance in
nationaal park in deelstaat Assam - Duitstalig - 52’ - ook onder rubriek ‘India: Assam’
2009 - Im Bann der Pferde - over het Mawari-paardenras - Duitstalig - 45’ - ook onder ‘India:
Rajasthan’
2009 - How many people can live on planet earth? - 52’ - Ned. ondertiteling
2009 - India voor beginners (dl 10): over hoe India omgaat met zijn ecologische footprint,
waaronder zijn enorme afvalberg - 52’ - dvd 5 uit serie ‘India voor beginners’ - voor deze serie
zie onder ‘cultuur en samenleving’
2009 - De hel van de Indiase kolenmijnen - 23’ - zie onder rubriek ‘arbeidsomstandigheden’
2009 - Kasjmier: stof van de steppe - over de productie van Kasjmier wol in Binnen-Mongolië
(China) en de kaalslag die dat aan de steppen toebrengt - Nederlandstalig - 25’- ook onder
‘arbeidsomstandigheden’
2008 - Eco Crimes: Tibet-connection - met o.a. stroperij in Indiaas Sariska Reservaat Duitstalig - 45’
2008 - India, the Coromandel Coast - 30’ - ook onder ‘India: Tamil Nadu’
2008 - Bullshit - protest tegen gentechnologie - Nederlandstalig - 58’- zie onder rubriek
‘landbouw’ - zie ook dvd ‘Monsanto, mit Gift und Genen’ (2008)
2008 - Monsanto, mit Gift und Genen - over het Amerikaanse Monsanto Chemical Works,
marktleider in de biotechnologie - 1.50’ - van 1.15’ tot 1.25’over situatie India - zie onder
rubriek ‘landbouw’ - zie ook dvd ‘Bullshit’ (2008)
2004 - Afval als ontwikkelingshulp - 24’ - zie onder ‘ontwikkelings-samenwerking’
2002 - Geen gratis lunch (Jal Jangal Zameen) - over de schadelijke gevolgen van de open
mijnbouw voor mens en milieu - 46’ - zie onder rubriek ‘adivasi’
2000 - The many faces of madness - aanklacht over hoe de mens de natuur mishandelt en de
gevolgen voor India - Engelstalig - 20’
2000 - Baphlimali 173 - over de open mijnbouw in de Kanchipur Valley (Orissa) - 27’ - zie
onder rubriek ‘adivasi’
1997 - Koehandel - docu over hoe men in India aankijkt tegen hoe wij omgaan met de gekke
koeienziekte - Nederlandstalig - 48’
1993 - Sintflut im Namen des Fortschritts - over o.a. het onrecht vanwege het Narmadadamproject - Duitstalig - 30’ - ook onder ‘mensenrechten - sociale actie’ resp. ‘dalits’

99

1992 - Nuclear India: living in fear - Engelstalig - 50’ - voor Duitstalige versie zie dvd ‘Indien,
der nukleare Alptraum’ (1992)
1992 - Indien, der nukleare Alptraum - 50’- Duitstalige versie van ‘Nuclear India’ (1992)
1992 - A survivor’s guide to the earth summit - first UN conference on climat change - met
beelden Zuid-Indiase milieuproblemen - Engelstalig - 45’
1988 - Rajasthan - Duitstalig - o.a. over sati (weduwenverbranding), kamelenfair Pushkar resp.
de Bishnoi (natuurbeschermers) - 90’ - zie onder ‘India: Rajasthan’ - ook onder ‘vrouw
(positie-)’ - zie ook hierboven een docu uit 2010 (Bishnoi: Tierliebe bis in den Tod’)
1987 - We who make history - overbevissing kustwaters Kerala door trawlers maakt vissers
werkeloos en brengt schade aan milieu - Engelstalig - 22’ - zie onder ‘mensenrechten en sociale
actie’ - ook onder ‘economie - infrastructuur’

NATUUR EN MILIEU
OLIFANTEN
2014 - Die schönste Nationalparks: Indiens Reich der grossen Tiere - Duitstalig - zie onder
‘India: Assam’ -ook onder ‘natuur en milieu: diverse’
2014 - Leven in de frontlinie: oerkracht uit het wild - Nederlandstalig - 25’ - ook onder
‘overige landen: Sri Lanka’
2014 - Elefantenparadies Südindien: die Mahouts von Kerala - Duitstalig - 44’ - ook onder
‘India: Kerala’ resp. ‘geschiedenis en politiek: maharajas’
2013 - Sri Lanka: Elephant Island - Engelstalig - 58’ - zie onder ‘overige landen: Sri Lanka’
2013 - Die heiligen Elefanten von Sri Lanka - Duitstalig - 44’ - zie onder ‘overige landen: Sri
Lanka’ - ook onder ’religie: diverse’ resp. ‘boeddhisme’
2013 - Geo Reportage: Thailands Elefanten, raus aus der Stad - Duitstalig - 43’ - Arte - (nog)
niet beschikbaar - ook onder ‘overige landen: Thailand’
2011 - Laos: durch das Land der Elefanten - Duitstalig - 43’ - zie onder ‘overige landen: Laos’
- ook onder ‘boeddhisme’
2011 - Secrets of Wild India - dl 1: Elephant Kingdom - dl 2: Tiger Jungles - dl 3: Desert Lions
- Engelstalig - 150’ - zie onder ‘Natuur en Milieu: diverse’
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2009 - Natuur - Olifanten - Killer Elephants - waarom olifanten mensen aanvallen Nederlandstalig - 40’
2009 - Chandani und ihr Elefant - Duistalig - 87‘ - ook onder ‘vrouw(positie -)’ resp.‘overige
landen: Sri Lanka’
2007 - Natuur - Olifanten - Revenge of the elephants? - accent op Africa - Engelstalig - 50’
1996 - Natuur - Olifanten - Der Kuss des Elefantengottes - over Indiaas heilige dieren,
waaronder de olifant - Duitstalig - met beelden van Rajasthan’s rattentempel - 30’
1993 - Natuur - Olifanten - Queen of the elephants - over een Rajasthaanse prinses die zich
inzet voor bescherming en verzorging van olifanten - 1.37’ - ook onder ‘geschiedenis maharadja’s’
1987 - Olifanten en tijgers - driedelige documentaire van elk 50’ - Nederlandstalig - ook onder
‘natuur en milieu: overige dieren’

NATUUR EN MILIEU
OVERIGE DIEREN
2014 - Indiens wild Wölfe - Duitstalig - 44’
2014 - Natuur op 2: Panters, een onnatuurlijke geschiedenis - hoe is het om panters als buren te
hebben - Nederlandstalig - 48’ - niet beschikbaar
2014 - Buddha und die Schneeleoparden - Duitstalig - 43’ - ook onder ‘overige landen: Tibet’
2013 - Panters, een onnatuurlijke geschiedenis (Leopards, 21st Century Cats) - Nederlands
ondertiteld - 50’
2013 - Einfach Tierisch: auf die Suche nach den letzten Indischen Nashörnen - Duitstalig - 24’
- Arte - niet beschikbaar
2011 - Mumbai: die Rattenjäger - Duitstalig - 50’ - zie onder ‘India: Mumbai’
2010 - Lost Land of the Tiger - expeditie op zoek naar tijgers in Bhutan resp. de Himalayas driedelige Engelstalige serie van elk 55’ - ook onder ‘overige landen: Bhutan’ resp. ‘India:
Himalayas’ - niet beschikbaar (deels op youtube)
2009 - Natuur - Diverse - Ratattack - over rattenepidemie, als, eens in de 48 jaar, de bamboe
vruchten draagt, met hongersnood als gevolg - Engelstalig – 48
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2009 - Natuur - Diverse - Bite me with dr. Mike Leahy: India - the microworld of insects Engelstalig - 45’ - ook onder rubriek ‘gezondheidszorg’
2008 - Eco Crimes: Tibet-connection - documentaire over internationale handel in
tijgerproducten, afkomstig van gestroopte tijgers uit Indiase reservaten - Duitstalig - 45’
2007 - Der Tiger und der Mönch - over een Thais boeddhistisch klooster waar tijgers worden
gehouden - Duitstalig - 43’ - zie onder ‘boeddhisme’ - ook onder ‘overige landen: Thailand’
2006 - Natuur - Diverse - Brooke Hospital for Animals - gezonde werkdieren voor de
allerarmsten, waaronder ook in India en Pakistan - Nederlandstalig - 2.30’ - videodoc
1997 - Natuur - Diverse - Der Kuss der Kobra - Schlangefänger in India - Duitstalig - 30’
1996 - Natuur - Diverse - Bhapatpur: Vogelparadies des Maharadjas - 42’ - ook onder rubriek
‘geschiedenis en politiek (maharajas)’
1987 - Olifanten en tijgers - driedelige documentaire van elk 50’ - Nederlandstalig - zie onder
‘natuur en milieu: olifanten’
1979 - India’s Sacred Cow - Nederlands ondertiteld - 30’ - ook onder ‘religie: diverse’ resp.
‘landbouw’ - eeerste 5’ontbreken

NATUUR EN MILIEU
GANGES
2014 - Ganga Nahan - over Gangesverering wereldwijd - Nederlandstalig - 25’ - zie onder
‘religie: diverse’
2014 - Sacred Rivers with Simon Reeves: The Ganges - Engelstalig - 60’ - ook een iets kortere
Nederlands ondertitelde versie van aanwezig (50’)
2013 - Klimaatjagers: afl. India en Nepal - over hoe klimaatverandering het ecosysteem
wereldwijd beïnvloedt - 55’- zie onder ‘natuur en milieu: diverse’ - ook onder ‘natuur en
milieu: water’ resp. ‘overige landen: Nepal’
2012 - Woman awakened - tweedelige serie over spiritueel bevlogen vrouwen, levend aan de
oever van de Ganges - Nederlandstalig - 60’ - zie onder ‘religie’
2011 - Ganges: Heiliger Fluss und Lebensader Indiens- Duitstalig - 30’
2011 - Indiens wilde Schönheit: leben am heiligen Fluss - Duitstalig - 43’
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2010 - Sikkim, das alte Wissen der Sjamanen - Franstalig - Nederlands ondertiteld - 50’- zie
onder ‘India: Sikkim’ - ook onder ‘gezondheidszorg’
2010 - Als de Ganges kon vertellen - 3-delige serie over de Ganges - Nederlandstalig - 90’ ook onder ‘religie: pelgrimage’
2008 - Natuur - Ganges - Rivers and Life: Ganges - Engelstalig - 45’
2007 - Natuur - Ganges - Sacred India: Ganges - deel 5 uit Engelstalige serie Sacred India - 50’
2007 - Entdeckungsreise ans Ende der Welt: Allahabad und Varanasi - Duitstalig - 25’ - ook
onder ‘India: Allahabad’ resp. ‘India: Varanasi’ resp. ‘religie: pelgrimage’
2007 - Natuur - Ganges - Daughter of the mountains; river of life; waterland - driedelige BBCdocumentaire over de Ganges - Nederlands begeleidend commentaar - 2.30’
1997 - Tirth Yatra - pelgrimage naar de bronnen van de Ganges - Nederlandstalig - 28’ - zie
onder ‘religie: pelgrimage’
1996 - Atman: het verhaal van een reis - pelgrimage langs de heilige steden van de Ganges Duitstalig - Nederlands ondertiteld - 50’ - zie onder ‘religie: pelgrimage’

NATUUR EN MILIEU
WATER
2016 - Karachi, de stad zonder water - Nederlandstalig - 23’ - zie onder ‘overige landen:
Pakistan’ - ook onder ‘armoede en zelfkant’
2014 - Wasserwelten: Kaziranga, die Tränen des Himalaya - Duitstalig - 44’- ook onder ‘India:
Assam’ resp. ‘India: Himalaya’
2013 - Klimaatjagers: afl. India en Nepal - over hoe klimaatverandering het ecosysteem
wereldwijd beïnvloedt - 55’- zie onder ‘natuur en milieu: diverse’ - ook onder ‘natuur en
milieu: Ganges’ resp. ‘overige landen: Nepal’
2013 - Regen als Segen - Indische Dörfer im Kampf gegen die Dürre - Duitstlig - 43’
2010 - De grote behoefte - over de noodzaak van sanitatie - eerste 15‘ India - Nederlandstalig 25’ - ook onder ‘gezondheidszorg’
2009 - Het blauwe goud - waterproblematiek in India en Sri Lanka - 23’
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2007 - Monsoon Railway - Indiase spoorwegen in de monsoentijd - zie onder ‘India:
treinroutes’ - ook onder ‘economie en infrastructuur’ - zie ook dvd ‘Monsun, der Atem Indiens’
(1997)
2007 - Sulabh-toiletten - 15’ - Nederlandstalig - zie onder rubriek ‘gezondheidszorg’
2006 - Holy Water - over waterschaarste in India door droogte en industrialisatie, waaronder
softdrink industrie - Engelstalig - 22’ - zie ook India Nu nr. 184 (maart-april 2010)
2005 - Steel ons water niet - protest against softdrink industry - Engelstalig - 36’
2000 - Tailender: you have to fight for waterrights - Engelstalig - 32’- zie onder rubriek
‘landbouw’
1999 - Milieu - Water - Cycloon Orissa - reportages nieuwsdiensten - Nederlandstalig - 1.10’ zie onder rubriek ‘ontwikkelingssamenwerking’ - ook onder ‘India: Orissa’
1998 - Kaise Jeebo Re ! How do I survive, my friend ! - about the damages caused by the Bargi
damproject for especially Gond-tribes, Madhya Pradesh - 80’ - Engelstalig - zie ook dvd
‘Sintflut im Namen des Fortschritts’(1993)
1997 - Milieu - Water - Monsun, der Atem Indiens - 42’ - zie ook ‘Monsoon Railway’ (2007)
1994 - Leather: the unquenchable thirst - Engelstalig - schade voor mens en milieu (zoals
grondwater) door leerindustrie - 50’ - zie onder rubriek ‘arbeidsomstandigheden’
1993 - Sintflut im Namen des Fortschritts - over de schadelijke gevolgen van het
Narmadadamprojekt voor mens en natuur - Duitstalig - 30’
1988 - The Delta - korte Engelstalige documentaire over overstromingen in de Gangesdelta en
hoe die te voorkomen - 17’

NATUUR EN MILIEU
BHOPAL
2009 - Bhopal - Bhopal: 25 years after midnight - 27’
2009 - Bhopal - India voor beginners deel 10 - deels gewijd aan Bhopal - zie rubriek ‘cultuur
en samenleving’
1994 - Bhopal - Bhopal: 10 jaar later - 45’
1987 - Bhopal - Bhopal, what next? - Bhopal and chemical disasters worldwide - 42’
1987 - Bhopal - En de bomen huilden blaadjes - diapresentatie - 33’ - op dvd ‘Bhopal’ (1986)
1986 - Bhopal - Bhopal - 20’ - op deze dvd ook ‘En de bomen huilden blaadjes’ (1987) - 33’
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1985 - Bhopal - Vergiftete Stadt: Bhopal - 45’ - op deze dvd ook ‘Bhopal, a license to kill’
(1985) - beide documentaires overlappen elkaar deels
1985 - Bhopal - Bhopal, a license to kill - 55’- op deze dvd ook ‘Vergiftete Stadt: Bhopal’
(1985) - beide documentaires overlappen elkaar deels

ONDERWIJS EN VOORLICHTING
(ZIE ONDER: ‘DOCUMENTAIRES GESCHIKT VOOR -‘)

onder deze rubriek staan documentaires vermeld die geschikt zijn voor
onderwijs en voorlichting, mits door de docent tevoren beoordeeld
voor als zodanig geschikte documentaires over dalits resp.
kinderarbeid en onderwijs, zie de gecursiveerde documentaires
onder de desbetreffende rubrieken

ONTWIKKELINGSSAMENWERKING
2011 - Hema, ein Mädchen im Himalaya - Duitstalig - 55’ - zie onder ‘India: Himalaya’
2011 - De laatste horde: end polio now - over poliobestrijding in India en de hulp daarbij van
de kant van Rotary Internationaal - Nederlands ondertiteld - zie onder ‘gezondheidszorg’ - ook
onder ‘mensenrechten - sociale actie’
2010 - Weduwen van Varanasi - Nederlanse hulpverleenster over de navrante situatie waarin
weduwen, door hun familie in Varanasi achtergelaten, aldaar leven - Nederlandstalig - 23’ - zie
onder ‘vrouw (positie -)’ - ook onder ‘India: Varanasi’
2010 - Lucky Grace - impressie tweetal ouderloze meisjes in deelstaat Manipur resp. over
armoedebestrijding - Nederlandstalig - 25’ - ook onder ‘India: Manipur’
2010 - Blindheid in Bangladesh - twee jongeren uit Nederland bezoeken diverse
gezondheidszorgprojecten in Bangladesh - Nederlandstalig - 16’ - zie onder rubriek
‘gezondheidszorg’
2009 - Mein Indisches Abenteuer - docu over vrijwilligsters in een Indiaas kindertehuis Duitstalig - 28’
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2009 - Enjoy Poverty - geruchtmakende kritische Nederlandse documentaire over
ontwikkelingssamenwerking - 1.30’
2007 - Aanpakken en wegwezen - reportage over Nederlandse vrijwilligsters in Indiaas
weeshuis - Nederlandstalig - 35’- zie onder ‘cultuur en samenleving’ docu dvd ‘puberruil’ 2008
(titel 2)
2005 - Zwischen zwei Welten - Duitstalige docu over in Nederland opgegroeide Bengaalse
jongeman, die in Bangladesh een hulpproject start - 45’- ook onder ‘Overige landen:
Bangladesh’
2002 - Afval als ontwikkelingshulp - Nederlandstalig - 24’
1999 - Cycloon Orissa 1999 - nieuwsrappotages over hulpverlening aan ramp - 1.10’- ook
onder ‘natuur en milieu: water’resp. ‘India: Orissa’
1996 - Calcutta’s hoop - over ‘Calcutta Rescue’, een hulporganisatie ten behoeve van lepra en
tbc-patienten in Calcutta, opgericht door de Britse arts Jack Preger - Nederlands ondertiteld 36’ - ook onder ‘India: Calcutta’ resp. ‘gezondheidszorg’
1992 - OXFAM: ‘ater sharity’ - bezoek van vrijwilligers uit Nederland aan OXFAM-projecten
in India - 40’
1992 - Diepte - docu over het bevaarbaar houden van Indiase havens door Nederlandse
bedrijven - 45’- ook onder ‘economie en infrastructuur’
1990 - Der Weg des Elefanten - docu over ‘alternative Entwiclung in India’- 30’ - op deze dvd
ook Prins Claus aan het woord (in 1981) over het nut van ontwikkelingshulp
1987 - De Melkweg: operatie vloedgolf - ontwikkelingshulp zuivelindustrie India Nederlandstalig - 45’- zie onder ‘landbouw’
1987 - Myrada - hulp aan dorpen door Indiase ontwikkelingsorganisatie in Karnataka Nederlandstalig - 48’ - ook onder ‘India: Karnataka’
1981 - KRO 1981 - Prins Claus over het nut van ontwikkelingshulp - 16’ - op dvd 1990 (der
Weg des Elefanten)
1976 - Manthan (The Churning) - speelfilm over strijd tussen harijans en rijke boeren rond
melkcoöperatie - Nederlands ondertiteld - verkorte versie - 50’ - zie onder ‘landbouw’ - ook
onder ‘dalts’

OVERIGE LANDEN
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AFGHANISTAN
2015 - Auf der Seidenstrasse: Afghanistanischer Winter - Duitstalig - 43’
2015 - Afghanistan: de klas van IS - Nederlandstalig - 25’ - ook onder ‘kinderarbeid en
onderwijs’ resp. ‘conflict, geweld enz.’
2015 - Flucht aus Afghanistan - Duitstalig - 55’
2015 - Meisjes van de Taliban - Nederlandstalig - 25’ - ook onder ‘vrouw (positie -)
2015 - Nie mehr schweigen: Afghanistans mutige Frauen - Duitstalig - 30’ - ook onder ‘vrouw
(positie -)’
2015 - High voor 50 cent - Nederlandstalig - 25’
2014 - Floortje naar het einde van de wereld: Afghanistan (Kabul) - Nederlandstalig - 45’ NPO1 - (nog) niet beschikbaar
2014 - Vrouw zijn in Afghanistan - Nederlandstalig - 30’ - ook onder ‘vrouw (positie -)
2014 - Der letzte Kalif von Afghanistan - Duitstalig - 63’ - gevolgd door interview met
deskundige (15’) - samen met ‘Countdown Afghanistan’ en ‘Der Afghanistan Krieg’ (zie
hieronder) op één dvd
2014 - Countdown Afghanistan - Duitstalig -54’ (zie boven)
2014 - Der Afghanistan Krieg verändert die Welt - Duitstalig - 58’ (zie boven)
2014 - Der Letzte Kalif von Afghanistan - gevolgd door toelichting door deskundige Duitstalig - 63’ resp. 15’ - op deze dvd ook navolgende twee documentaires
2014 - 1979 Der Afghanistan Krieg - Duitstalig - 58’ - op dvd als boven
2014 - Unbekanntes Afghanistan - Duitstalig - 30’
2014 - Afghanistan: vrouwen op de vlucht - Nederlands ondertiteld - 23’ - ook onder ‘vrouw
(positie-)’
2013 - Tohebas Geheimnis: Afghanistans verlorene Töchter - Duitstalig - 44’- ook onder
‘kinderarbeid en onderwijs’ rep. ‘vrouw (positie-)’ resp. ‘armoede en zelfkant: hijras’ - ook
onder de titel: Afghanistans verkleidete Mädchen
2013 - De extreme uithoek van Pakistan - Nederlandstalig - 25’ - zie onder ‘overige landen:
Pakistan’ - ook onder ‘kinderarbeid en onderwijs’
2012 - Horror op de set - over illegale filmindustrie in Afghanistan - Nederlandstalig - 23’ ook onder ‘film: algemeen’
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2012 - Freiheit hinter Gittern: Frauen in Afghanistan - Duitstalig - 58’ - ook onder ‘vrouw
(positie -)’ - Arte - (nog) niet beschikbaar - duitstalige versie van ‘No burquas behind bars’
2012 - No burqas behind bars - Nederlands ondertiteld - 60’ - ook onder ‘vrouw (positie -)
2011 - The Afghane Nightmare - Nederlands ondertiteld - 55’ - NPO2 - niet beschikbaar
2010 - Afghanistan: Das Kulturzentrum der Süchtigen (Kabul: Kulturzentrum für Fixer) Duitstalig - 53’ - Arte - (nog) niet beschikbaar
2010 - I was worth 50 sheep - documentaire over het verkopen van kindbruid-meisjes in
Afghanistan - Nederlands ondertiteld - 57’ - zie onder ‘mensenrechten - sociale actie’ - ook
onder ‘cultuur en samenleving: huwelijk/familierelaties’ resp. ‘vrouw (positie-)’
2010 - Meisjes aan het bord - docu over onderwijssituatie in Afghanistan - Nederlandstalig 28’ - zie onder ‘kinderarbeid en onderwijs’
2006 - Bodybuilding in Afghanistan - over de opkomst van bodybuilding in Afghanistan Duitstalig - 43’

BANGLADESH
2016 - Te jong getrouwd: de kindbruidjes van Bangladesh - Nederlands ondertiteld - 25’ - ook
onder’vrouw (positie -)’
2016 - Leven na het zuur - Nederlandstalig - 25’ - ook onder ‘vrouw (positie -) resp. ‘conflict,
geweld, criminialiteit’ - zie ook docu ‘Saving Face’ (2011) (overige landen: Pakistan)
2015 - Todschick, die Schattenseite der Mode - Duitstalig - 53’ - zie onder
‘arbeidsomstandigheden: schone kleren’ - Arte - (nog) niet beschikbaar
2015 - Leben mit ein paar Cent - Duitstalig - 45’ - zie onder ‘armoede en zelfkant’ - ook onder
‘kinderarbeid en onderwijs’ resp. ‘arbeidsomstandigheden: schone kleren/leerindustrie’
2015 - India’s Frontier Railways - dl 1: The Maitree Express (Kolkata to Dhaka) - dl 2: The
Last Train in Nepal (Jaynagar to Janakpur) - dl 3: The Samjhauta Express (Lahore to Delhi) Engelstalig - elk 60’ - zie onder ‘India: treinroutes / spoorwegen’ - ook onder ‘overige landen:
Pakistan’ resp. ‘overige landen: Nepal’
2014 - De slag om de klerewereld - Nederlandstalig - driedelige documentaire van in totaal
150’- zie onder ‘arbeidsomstandigheden: schone kleren’
2014 -De wereld volgens H&M - er dreigt een nieuw Rana Plaza drama - Nederlandstalig - 35’
- zie onder ‘arbeidsomstandigheden: schone kleren’
2014 - Jeroen Pauw in Bangladesh - Nederlandstalig - 50’ - zie onder ‘arbeidsomstandigheden:
schone kleren’
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2014 - Clothes to die for - Engelstalig - 55’ - zie onder ‘arbeidsomstandigheden: schone kleren’
2013 - Klerefabrieken - Nederlandstalige versie van ‘Dying for a bargain’ (hieronder) - 30’- zie
onder ‘arbeidsomstandigheden: schone kleren’
2013 - Dying for a bargain - Engelstalig - 30’ - zie onder ‘arbeidsomstandigheden: schone
kleren’
2013 - De Vrouwenrijschool - Nederlandstalig - 23’ - ook onder ‘vrouw (posite-)
2013 - En daarom werk ik: 14 jaar later - 14 jaar na de eerste documentaire gaan de filmers
trerug naar de (school)kinderen van toen - Nederlands ondertiteld - 60’ - zie onder
‘kinderarbeid’
2013 - City Folk: portreten van steden en de inwoners - Afl.: Dhaka - Nederlandstalig - 25’
2012 - The toughest place to be a ferryman - Nederlandstalig - 50’ - ook onder ‘kinderarbeid en
onderwijs’
2012 - Microkrediet, macroschuld - Nederlandstalig - 65’ - NPO2 Tegenlicht - niet beschikbaar
- zie onder ‘economie en infrastructuur’
2012 - Bangladesh, Schiff der Hoffnung - Duitstalig - 43’ - ook onder ‘gezondheidszorg’ resp.
‘mensenrechten - sociale actie’
2012 - Giftiges Leder - Duitstalig - 52’ - zie onder ‘arbeidsomstandigheden: schone kleren’ ook onder ‘natuur en milieu’ - Arte - (nog) niet beschikbaar
2012 - Bengaals leer - Nederlands ondertiteld - 25’ - zie onder ‘arbeidsomstandigheden’- ook
onder ‘kinderarbeid’
2012 - Bangladesh: culture of impurity - Nederlandstalig - 30’ - ook onder ‘mensenrechten’
2011 - Whores’ Glory - over prostitutie / positie prostituees in Thailand, Bangladesh en Mexico
- Duitstalig - 110’ - Arte - (nog) niet beschukbaar - zie onder ‘vrouw (positie -) - ook onder
‘overige landen: Thailand’
2011 - Bad Weather - over een eiland (Banishanta), in de Baai van Bengalen, voor de kust van
Bangladesh, gewijd aan prostitutie - Nederlandstalig - 80’
2010 - De aarde vanuit de hemel: Nature’s Heroes Bangladesh - Nederlands ondertiteld - 90’ ook onder ‘natuur en miulieu’
2010 - Fathrt ins Risiko: im Labyrinth von Dhaka - Duitstalig - 2010 - 43’
2010 - Blindheid in Bangladesh - twee jongeren uit Nederland bezoeken diverse
gezondheidszorgprojecten in Bangladesh - Nederlandstalig - 2010 - 16’ - zie onder
‘gezondheidszorg’ - ook onder ‘documentaires geschikt voor onderwijs en voorlichting’
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2010 - Don’t tell my mother … Dhaka - impressie Dhaka resp. Bangladesh - Nederlands
ondertiteld - 23’
2010 - Künstler auf der Todesliste - waaronder Talima Nasrin (Bangladesh) - Duitstalig - 50’ zie onder ‘vrouw (positie -) - ook onder ‘mensenrechten/sociale actie’ resp. ‘conflict en
geweld’- zie ook documentaire hieronder
2010 - Taslima Nasrin: ohne feste Wohnsitz - Duitstalig - 42’ - zie onder ‘vrouw (positie -)’ ook onder ‘mensenrechten/sociale actie’ resp. ‘vrouw (positie-) - zie ook documentaire
hierboven
2009 - Iron Crows - documentaire over Chittagong (Bangladesh), alwaar de grootste
scheepssloperij ter wereld - Nederlandstalig - 60’ - zie onder ‘arbeidsomstandigheden’ - ook
onder ‘kinderarbeid en onderwijs’
2008 - Van boot tot schroot - over de gezondheidsrisico’s en uitbuiting van arbeiders door
scheepssloperijen in Bangladesh en Orissa - Nederlandstalig - 25 - zie onder
‘arbeidsomstandigheden’ - ook onder ‘India: Orissa’
2007 - Brick Lane - Nederlands ondertiteld - 95’ - zie onder ‘film: algemeen’ - ook onder
‘overige landen: Bangladesh’
2007 - Eisenfresser - over scheepssloperijen in Bangladesh ‘- Duitstalig - 1.25’ - zie ook
‘Battleship Beach’ (1990) resp. ‘Van boot tot schroot’ (2008) resp. ‘Iron Crows’ (2009) - zie
onder ‘arbeidsomstandigheden’
2007 - Bostrobalikara: garment girls of Bangladesh - Engelstalig - 63’ - zie onder
‘arbeidsomstandigheden: schone kleren’ - ook onder ‘kinderarbeid en onderwijs’
2005 - Elk goed huwelijk begint met tranen - over de uithuwelijking van twee britse meisjes
met roots uit Bangladesh - Nederlands ondertiteld - 50’ - IKON-documentaire - niet
beschikbaar - ook onder ‘vrouw (positie -)’
2005 - Zwischen zwei Welten - Duitstalige docu over in Nederland opgegroeide Bengaalse
man, die in Bangladesh een hulpproject start - 45’- zie onder ‘ontwikkelingssamenwerking’
2004 - Michael Palin Himalaya - afl.. 6: Bhutan to te Bay of Bengal - 60’ - Nederlands
ondertiteld - zie onder ‘natuur en milieu’ - ook onder ‘overige landen: Bhutan’
2004 - An Bengalischen Küsten - Duitstalige versie van ‘Les bateliers du Bengale’ - 50’
1990 - Battleship Beach - over scheepssloperijen in Bangladesh - Nederlands ondertiteld - 40’zie ook ‘Eisenfresser’ (2007) resp. ‘Van boot tot schoot’ (2008) resp. ‘Iron Crows’ (2009) - zie
onder ‘arbeidsomstandighehen’

BHUTAN
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2014 - Entdeckungsreisen ans Ende der Welt: das Königreich Bhutan - Duitstalig - 25’ - Arte (nog) niet beschiknaar
2014 - Bhutan: von Kindern und Kraniker - Duitstalig - 43’ - ook onder ‘natuur en milieu’ resp.
‘boeddhisme’
2014 - Bhutan - Reportage - Duitstalig - 30’
2014 - Reizen Waes: Bhutan - Nederlandstalig - 45’ - ook onder ‘boeddhisme’
2014 - Bhutan: die neuen Ideologie von Glück - Duitstalig - 43’ - Arte - (nog) niet beschikbaar
2013 - Happiness - afgelegen dorp in Bhutan wil tv - Nederlands ondertiteld - 1.16’- ook onder
‘boeddhisme’resp. ‘film: algemeen’
2010 - Lost Land of the Tiger - expeditie op zoek naar tijgers in Bhutan resp. de Himalayas driedelige Engelstalige serie van elk 55’ - zie onder ‘natuur en milieu: overige dieren’ - ook
onder ‘India: Himalaya’ - niet beschikbaar (deels op youtube)
2009 - Bhutan! Traum vom Paradies: von Shangri-La - Duitstalig - 1.15’ - ook onder
‘boeddhisme’
2004 - Die Bogenschützin von Bhutan - Duitstalig - 52’ - Arte - niet beschikbaar - ook onder
‘boedhisme’
2004 - Michael Palin Himalaya - afl.. 6: Bhutan to te Bay of Bengal - 60’ - Nederlands
ondertiteld - zie onder ‘natuur en milieu’ - ook onder ‘overige landen: Bangladesh’
1996 - Bhutan: Königreich der Glücklichen - Duitstalig - 50’

CHINA
2012 - In de mode: China Jeans - onderzoek naar de arbeidsherkomst van een spijkerbroek Nederlands ondertiteld - 25’ - zie onder ‘arbeidsomstandigheden: schone kleren’
2009 - Kasjmier: stof van de steppe - over de productie van Kasjmier wol in Binnen-Mongolië
(China) - 25’- zie onder ‘natuur en milieu’- ook onder ‘overige landen: China’
2007 - Mit Ross und Reiter über Stock und Stein - deel 1 van zesdelige serie ‘Unterwegs auf
dem Dach der Welt’ - over nomadisch resp. agrarisch Zuid-West China en Tibet - Duitstalig 43’ - zie onder ‘overige landen: Tibet’
2007 - Secrets and lies: uncovering ethical trade audit fraud - China related - Engelstalig - 11’ zie onder ‘arbeidsomstandigheden: schone kleren’
2005 - China Blue - over de kledingindustrie in China - Nederlands begeleidend commentaar /
Nederlands ondertiteld - zowel in versie van 50’ als 88’ - zie onder ‘arbeidsomstandigheden:
schone kleren’
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HIMALAYA
zie onder ‘India: deelstaten, regio’s, streken’
(deels ook het gehele gebied van de Himalayas betreffend)

LAOS
2011 - Laos: durch das Land der Elefanten - Duitstalig - 43’ - ook onder ‘natuur en milieu:
oilifanten’ resp. ‘boeddhisme’

MYANMAR
2015 - Irrawaddy mon amour - Nederlands ondertiteld - 25’ - op zelfde dvd als ‘De aakte
waarheid van Myanmar’ (2014) - zie hieronder
2014 - De naakte waarheid van Myanmar: een portret van U Win Tin - Nederlands ondertiteld 30’ - op zelfde dvd als ‘Irrawaddy mon amour’ (2015) - zie hierboven
2014 - Mit dem Zug durch Myanmar - Duitstalig - 44’ - ook onder ‘boeddhisme’ - Arte - (nog)
niet beschkbaar
2014 - Myanmar: durch das Land der goldenen Pagoden - Duitstalig - 43’ - ook onder
‘boeddhisme’
2014 - Demonen van de nieuwe vrijheid - over het plotselinge opkomende geweld t.o.v.
moslims in Myanmar - Nederlandstalig - 55’ - ook onder ‘conflict, criminaliteit, geweld,
terrorisme’ resp. ‘boeddhisme’
2013 - Myanmar, leben am grossen Strom: von Bhamo nach Mandelay - Duitstalig - 44’ - Arte
- (nog) niet beschikbaar
2010 - Myanmar: Flussfahrt mit Buddhas Segen - Duitstalig - 43’ - ook onder ‘boeddhisme’

NEPAL
2015 - Wedding Day: Nepal, kindhuwelijken - Nederlandstailg - 2015 - 43’ - zie onder ‘cultuur
en samenleving: huwelijk en familierelaties’ - ook onder ‘vrouw (positie -)’ ’
2015 - Koppen XL: nachtmerrie op Everest - Nederlandstalig - 30’
2016 - Spuiten en slikken op reis: India, kinderprostitutie - Nederlandstalig - 45’ - zie onder
‘conflict, criminaliteit enz. ’ - ook onder ‘India: Mumbai’
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2015 - Aardbeving Nepal - over de impact daarvan op enige Nederlandse (bijna)slachtoffers Nederlandstalig - 40’
2015 - Nepal, een half jaar later - Nederlandstalige reportage stand van zaken half jaar na de
recente aardbeving (KRO-NCRV) - 55’ - niet beschikbaar
2015 - Entdeckungsreisen ans Ende der Welt (Art Wolfe’s Travels to the Edge) - Wild Asien
(Nepal und India) - Duitstalig - 23’ - zie onder ‘natuur en milieu: diverse’
2015 - India’s Frontier Railways - dl 1: The Maitree Express (Kolkata to Dhaka) - dl 2: The
Last Train in Nepal (Jaynagar to Janakpur) - dl 3: The Samjhauta Express (Lahore to Delhi) Engelstalig - elk 60’ - zie onder ‘India: teinroutes / spoorwegen’ ook onder ‘overige landen:
Pakistan’ resp. ‘overige landen: Bangladesh’ - niet beschikbaar, wel op youtube
2015 - Dangerous Roads: Nepal - twee comedians proberen door het bergachtige Nepal te
rijden - Nederlands ondertiteld - 50’
2015 - Mit dem Zug von Indien nach Nepal - Duitstalig - 44’ - zie onder ‘India: treinroutes’
2015 - Magische Orte in aller Welt: Kumaris, die Kind-Göttinen von Nepal - Duitstalig - 26’ook onder ‘vouw (positie-)’ resp. ‘boeddhisme’- zie ook docu hieronder
2015 - Spuiten en slikken op reis: Nepal - Nederlandstalig - 25’ - met o.a. unieke beelden
kumari-traditie (jonge meisjes vereerd als godinnen) - 40’ - ook onder ‘religie: diverse’ resp.
‘vrouw (positie -)’ - zie ook docu hierboven
2014 - Strasse der Achttausender: vom Dach der Welt durch Nepal - Duistalig - 44’ - Arte (nog) niet beschikbaar
2014 - Fair Handeln: Teppiche aus Nepal - Duitstalig - 27’ - ook onder ‘kinderarbeid en
onderwijs’ resp. ‘arbeidsomstandigheden’ - Arte - (nog) niet beschikbaar
2014 - De God van het Zicht - 25’ - Nederlandstalig - ook onder ‘gezondheidszorg’
2014 - Leven in de Frontlinie: Meisjes als handelswaar - o.a. over het kamlaharisysteem - zie
docu 2013 (rubriek ‘overige landen: Nepal’) - Nederlandstalig - 25’ - ook onder ‘armoede en
zelfkant’ resp. ‘conflict, geweld, criminaliteit’ resp. ‘mensenrechten - sociale actie’ resp.
‘vrouw (positie -)
2014 - Peter R. Over de Grens: Nepal - Nederlandstalig - 50’ - ook onder ‘conflict en geweld’
resp. ‘kinderarbeid en onderwijs’ resp. ‘mensenrechten en sociale arbeid’
2013 - Indien: Nieren aus Nepal - Duitstalig - 30’- zie onder ‘gezondheidszorg’ - ook onder
‘criminaliteit en geweld’
2013 - Nepals nepweesjes (The Orphan Business) - Nederlands ondertiteld - 24’ - ook onder
‘conflict, geweld, criminaliteit’ resp. ‘mensenrechten / sociale actie’
2013 - Medizin in fernen Ländern: Nepal, die Medizin der Gipfelbewohner - Duitstalig - 26’ zie onder ‘gezondheidszorg’
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2013 - Kamlahari: die verschenkten Töchter Nepals - Duitstalig - 43’ - ook onder ‘kinderarbeid
en onderwijs’ resp. ‘armoede en zelfkant’ resp. ‘vrouw (positie-)
2013 - Klimaatjagers: afl. India en Nepal - over hoe klimaatverandering het ecosysteem
wereldwijd beïnvloedt - 55’- zie onder ‘natuur en milieu: diverse’ - ook onder ‘natuur en
milieu: Ganges’ resp. ‘natuur en milieu: Ganges’
2013 - Was du nicht siehst: Nepal, das Tal von Kathmandu - Duitstalig - 26’ - ook onder
‘boeddhisme’ resp. ‘religie’
2013 - Was du nicht siehst: Nepal, Himalaya - Nepal door de ogen van een blinde reportster Duitstalig - 26’ - ook onder ‘boeddhisme’ resp. ‘religie’
2013 - Was du nicht siehst: Nepal - Nepal door de ogen van een blinde reportster - Duitstalig 26’ - ook onder ‘boeddhisme’ resp. ‘religie’
2013 - Die gefährlichsten Schulwege der Welt: Nepal - Duitstalig - 43’- ook onder
‘kinderarbeid en onderwijs’
2013 - Wees op papier - over kinderhandel in Nepal - Nederlandstalig - 25’ - ook onder
‘armoede - zelfkant’
2013 - Puberruil Xtra: Jeroen vs Saurav - Nederlandstalig - 25’ - NPO3 - niet beschikbaar
2012 - Honigjäger im Himalaya - Duitstalig - 45’
2011- India-Nepal: lang en gelukkig - over gearrangeerde kindhuwelijken in India en Nepal Nederlandstalig - 25’ - zie onder ‘cultuur en samenleving: huwelijk - familierelaties’ - ook
onder ‘mensenrechten - sociale actie’
2011 - Rattenkinderen - over kinderarbeid in de steenkoolindustrie - Nederlandstalig - 25’ - zie
onder ‘kinderarbeid’- ook onder ‘India: Meghalaya’
2011 - Dangerous Roads - Nederlands ondertiteld - 60’
2010 - Sold: A Child Trafficked - documenaire in samenwerking met Maiti Nepal en Umbrella
Film - niet beschikbaar - trailer via http://www.anecdote-films.com/portfolio/sold.html - zie
‘kinderarbeid en onderwijs’
2010 - Brick by Brick - over een schooltje voor kinderen die in Kathmandu in steenbakkerijen
werken - Nederlands ondertiteld - 55’- zie onder ‘kinderarbeid en onderwijs’ - ook onder
‘dalits’
2010 - Himalaya, Reich des Windpferds: Mustang - impressie oud koningkrijkje (district)
Nepal - Duitstalig - 45’
2010 - Kleine Wölfe: die Strassenkinder von Nepal - Duitstalig - 47’ - zie onder ‘kinderarbeid
en onderwijs’ - ook onder ‘armoede en zelfkant’
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2010 - Kindweduwen Nepal - Nederlandstalig - 25’ - ‘zie onder ‘vrouw (positie-)’
2009 - Rituals - dl 6: The Indian Subcontinent - Engelstalig - zie onder ‘religie: diverse’
2009 - Sherpas, die wahren Helden am Everest - Duitstalig - 95’ - Arte - (nog) niet beschikbaar
2009 - Punam: mehr Mutter als Schwester - Duitstalig - 2009 - 50’ - zie onder ‘kinderarbeid’
2009 - Nepal: die Dschungel Apotheke der Chepang - docu over de Chepang, een van de
oudste, van oudsher nomadische bevolkingsgroepen van Nepal - Duitstalig - 45’
2008 - Die Krieger vom Dach der Welt - over de Gurkhas uit Nepal, elitetroepen Britse leger,
waarvan er ieder jaar slechts 300 worden aangenomen - Duitstalig - 45’ - zie onder
‘geschiedenis: diverse’
2004 - Michael Palin Himalaya - afl. 3: Annapurna to Everest - Nederlands ondertiteld - 60’zie onder ‘natuur en milieu’ - ook onder ‘boeddhisme’resp. ‘religie: kumbh mela / sadhus’ resp.
‘overige landen: Tibet’
2003 - Geo Reportge: Sadhoe in Nepal - Duitstalig - 30’ - Arte - niet beschikbaar - zie onder
‘religie: kumbh mela/sadhus’

PAKISTAN
2016 - Karachi, de stad zonder water - Nederlandstalig - 23’ - ook onder ‘armoede en zelfkant’
resp. ‘natuur en milieu: water’
2016 - De verboden kinderen van Pakistan (The lost children of Pakistan) - Nederlands
ondertiteld - 25’
2015 - He named me Malala - Nederlands ondertiteld - 83’ - zie onder ‘kinderarbeid en
onderwijs’ - ook onder ‘conflict, geweld enz.’ resp. ‘vrouw (positie -) - zie ook twee docu’s uit
2013
2015 - Alles op tafel: Kashmir - Nederlands ondertiteld - 25’ - zie onder ‘India: Kashmir’ - ook
onder ‘conflict en geweld’ resp. ‘geschiedenis en politiek’
2015 - The Taliban Hunters - Pakistaanse politie jaagt op Taliban in hoofdstad Karachi Engelstalig - BBC1 - 30’ - ook onder ‘conflict en geweld enz. - niet beschikbaar
2015 - Sophia: Suffragette Princess - Engelstalig - 25’ - zie onder ‘geschiedenis en politiek:
maharajas’ - ook onder ‘vrouw (positie -)’ resp. ‘religie: Sikhisme’
2015 - De affaire Khan - over de rol van een Pakistaans atoomgeleerde bij de ontwikkeling van
een Iraanse atoombom - Nederlandstalig - 50’ - ook onder ‘geschiedenis en politiek’
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2015 - How Gay is Pakistan - Engelstalig - 60’ - BBC3 - niet beschikbaar - zie onder
‘mensenrechten/sociale actie’
2015 - Von Paderborn nach Pakistan: ein 87-jährige Arztin unterwegs - Duitstalig - 30’ - WDR
- niet beschikbaar
2015 - Treasures of the Indus - Pakistan unveiled - Engelstalig - 60’- zie onder ‘geschiedenis en
politiek’ - ook onder ‘India; algemeen’ - BBC4 - niet beschikbaar
2015 - India’s Frontier Railways - dl 1: The Maitree Express (Kolkata to Dhaka) - dl 2: The
Last Train in Nepal (Jaynagar to Janakpur) - dl 3: The Samjhauta Express (Lahore to Delhi) Engelstalig - elk 60’ - zie onder ‘India: treinroutes / spoorwegen’ - ook onder ‘overige landen:
Bangladesh’ resp. ‘overige landen: Nepal’ - niet beschikbaar, wel op youtube
2014 - Een traditionele toekomst - over huizenbouw die naturgeweld kan doorstaan Nederlandstalig - 30’
2014 - Pakistan: de jongens van de straat (Pakistan’s streets of Shame) - Nederlandstalig - 28’ ook onder ‘armoede en zelfkant’ resp. ‘kinderarbeid en onderwijs’
2014 - Panorama: Weg van het fundamentalisme - over radicalisering van jonge moslims en
hoe daarmee om te gaan - Nederlandstalig - 50’ - zie onder ‘conflict, criminaliteit, geweld,
terrorisme’
2014 - Seks en de zonde. Afl. Veena Malik: de bikini als haar wapen - Nederlandstalig - 45’zie onder ‘vrouw (positie -) - ook onder ‘India: Mumbai’
2013 - Die Revolte der Pakistani Musiker gegen die Schliessung von YouTube - Duitstalig 52’ - Arte - niet beschikbaar
2013 - Outlawed in Pakistan - Engelstalig - 50’ - ook onder ‘vrouw (positie -)’ - Movies that
matter - niet beschikbaar
2013 - Der gute Mensch von Karatschi - over een sociaal bewogen Pakistaans echtpaar - 43’ ook onder ‘mensenrechten en sociale actie’
2013 - O’Hanlons helden: The Karachi Papers - Nederlands ondertitled - 52’- ook onder
‘geschiedenis en politiek’
2013 - De extreme uithoek van Pakistan - Nederlandstalig - 25’ - ook onder ‘kinderarbeid en
onderwijs’ resp. ‘overige landen: Afghanistan’
2013 - College Tour: Malala Yousafzai - Nederlandstalig - 50’- zie onder ‘kinderarbeid en
onderwijs’ - ook onder ‘conflict en geweld’ resp. ‘vrouw (positie -)
2013 - Malala: shot for going to school - Engelstalig - 30’ - zie onder ‘kinderarbeid en
onderwijs’ - ook onder ‘conflict en geweld’ resp. ‘vrouw (positie-)’
2012 - Son of a lion - film over een Pakistaans jongetje dat naar school wil in plaats van de
wapenhandel in - Nederlands ondertiteld - 95’ - zie onder ‘kinderarbeid’
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2011 - The Bhutto Saga or Politics in the Blood - Nederlandstalig - 55’- ook onder
‘geschiedenis en politiek’
2011 - Saving Face (Gezichtsverlies) - over binnenhuwelijkse mishandeling van vrouwen met
zoutzuur - 50’ - Nederlands ondertiteld - zie onder ‘cultuur en samenleving: huwelijk/
familierelaties’ - ook onder ‘vrouw (positie)’ zie ook ‘Leven na het zuur’ (2016) (overige
landen: Bangladesh)
2011 - Der Junge Mir: zehn Jahre in Afghanistan - Duitstalig - 90’- Arte - (nog) niet
beschikbaar
2010 - 2Doc: Bhutto - Nederlandstalig - 75’ - ook onder ‘geschiedenis en politiek’ - niet
beschikbaar
2010 - Praalwagens op de Lawari-pas - gevaarlijk vrachtwagenverkeer door de Lawari-pas; de
wagens zijn prachtig gedecoreerd - Nederlandstalig - 25’
2010 - Kalash: te last infidels of Pakistan - documentaire over eeuwenoude etnische nietmoslim groepering in Pakistan - Nederlands ondertiteld - 50’
2010 - Terreurland Pakistan - op zoek naar de verantwoordelijken voor de terreuraanslagen in
Bombay van 2008 - Nederlandstalig commentaar - 20’ - zie onder ‘conflict en geweld’ - ook
onder ‘India: Mumbai’
2010 - Die Marco Polo-Fährte durch Iran und Afghanistan - Duitstalig - 44’ - Arte - niet
beschikbaar
2009 - Love and peace in Pakistan: eine Reise zum roten Sufi - docu over verering populaire
sufiheilige - Duitstalig - 30’ - zie onder ‘religie: pelgrimage’
2008 - Induswelten: von Lahore nach Shimshal - Duitstalig - 45’
2007 - Saira Khan’s Pakistan Adventure - tweedelige reportage van elk 60’ - Engelstalig BBC2 - niet beschikbaar - ook onder ‘armoede en zelfkant: hijras’
2007 - Pakistan: Spurensuche im Fels - op zoek naar historische rotstekeningen en
gandharvakunst - Duitstalig - 52’ (laatste 15’ ontbreken) - ook onder ‘Boeddhisme’ resp. ‘kunst
enz.‘
2006 - Let’s talk about sex, love and liberty - Nederlands ondertiteld - zie onder ‘vrouw
(positie-)’ - ook onder ‘conflict en geweld’
2005 - Die last ein Mädchen zu sein - Duitstalig - 53’ - Arte - niet beschikbaar - zie onder
‘vrouw (positie -)’ - ook onder ‘India: algemeen’
2004 - Michael Palin Himalaya - afl.1: North by North-West - Nederlands ondertiteld - 60’ zie onder ‘natuur en milieu’
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2004 - Michael Palin Himalaya - afl. 2: A Passage to India - Nederlands ondertiteld - 60’ - zie
onder ‘natuur en milieu’ - ook onder ‘India’ resp. ‘boeddhisme’
2002 - Tegen mijn wil - Amnesty International Nederland - Nederlands ondertiteld - 50’ - zie
onder ‘vrouw (positie-) - ook onder ‘conflict en geweld’ resp. ‘cultuur en samenleving huwelijk/familierelaties’
2000 - Mission Kashmir - geromatiseerde bollywoodfilm over het Kashmirconflict tussen India
en Pakistan - Nederlands ondertiteld - 2.30’ - zie onder ‘film’ - ook onder ‘India: Kashmir’
1999 - Conflict India-Pakistan - rond Kashmir, alsook de atoomwapenwedloop tussen beide
landen - verkorte Nederlandstalige versie van ‘the unfinshed war’ (1998) - 22’
1998 - The Unfinished War - conflict India-Pakistan rond Kashmir resp. de atoomwapenwedloop tussen beide landen - Engelstalig - 50’
1997 - Pakistan Zindabad - Nederlands ondertiteld - 80’ - België2 (2012) - NMO (2008) - niet
beschikbaar
1995 - Great Railway Journeys: Karachi to the Khyber Pas - Nederlandstalig - 55’ - zie onder
‘India: treinroutes’ - ook onder ‘India: Punjab’
1995 - Tijdbom Kashmir - 40’- Nederlandse bewerking ZDF-productie - zie onder ‘conflict en
geweld’ - ook onder ‘India: Kashmir’
1994 - Bandit Queen - 118’ - zie onder ‘film’ - ook onder ‘dalits’
1991 - Sindh: a province divided - etnisch geweld tussen Sindhs en Mohagirs (moslimremigranten uit India in de Pakistaanse provincie Sindh - Engelstalig - 30’ - zie onder ‘conflict
en geweld’
1989 - Tamas (The Darkness) - vijfdelige op BBC vertoonde Indiase semi-soap/ kroniek over
de partition uit 1947 en de gevolgen daarvan - naar een roman van Bhisham Sahni - elke
aflevering 50’ - Engels ondertiteld - zie onder ‘geschiedenis en politiek’ - ook onder ‘India :
algemeen’ resp. ‘conflict en geweld’

SRI LANKA
2015 - Asian Provocateur - Britse komiek Romesh Ranganathan in Sri Lanka op zoek naar zijn
roots - meerdelige serie van elk 30’- BBC1 - niet beschikbaar
2014 - Fair Handeln: Thee aus Sri Lanka - Duitstalig - 27’ - ook onder ‘arbeidsomstandigheden’ - Arte - (nog) niet beschikbaar
2014 - Mit dem Zug durch Sri Lanka - Duitstalig - 44’
2014 - Die Kunst der Anpassung: Indien, die Westghats - Duitstalig - 43’ - zie onder ‘natuur en
milieu: diverse’ - ook onder ‘India: algemeen’
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2014 - Erica op reis: Srilanka - Nederlandstalig - 40’ - ook onder ‘boeddhisme’
2014 - Asien Feiert: Esala Perahera auf Sri Lanka - Duitstalig - 44’- ook onder ‘boeddhisme’
resp. ‘mythologie en folklore’
2014 - Leven in de frontlinie: oerkracht uit het wild - Nederlandstalig - 25’ - zie onder ‘natuur
en milieu: olifanten’
2014 - Sri Lanka, het geschonden paradijs (boeddhisten in oorlog en vrede) - Nederlandstalig 30’- ook onder ‘boeddhisme’ resp ’conflict en geweld’ resp. ‘geschiedenis en politiek’
2013 - Die heiligen Elefanten von Sri Lanka - Duitstalig - 44’ - ook onder ’religie: diverse’
resp. ‘boeddhisme’ resp. ‘natuur en milieu: olifanten’
2012 - Sri Lanka: die Spur der Götter - 25’ - ook onder ‘religie: pelgrimage’
2013 - Sri Lanka: Elephant Island - Engelstalig - 58’ - ook onder ‘natuur en milieu: olifanten’
2011 - Höhenflüge: im Ballon über Sri Lanka - Duitstalig - 44’
2009 - Chandani und ihr Elefant - Duistalig - 87‘ - zie onder ‘natuur en milieu: olifanten’ - ook
onder ‘overige landen: Sri Lanka’
2008 - Sri Lanka: die smaragdgrüne Insel - Duitstalig - 43’ - Arte - (nog) niet beschikbaar
2005 - Around the world in 80 treasures - afl: India to Sri Lanka - Engelstalig - niet
beschikbaar - ook onder ‘India: algemeen’

THAILAND
2014 - Fair Handeln: Reis aus Thailand - 27’ - zie onder ‘arbeisomstandigheden’ - Arte - (nog)
niet beschikbaar
2014 - Thailand: durch das Land des Lächelns’ - Duitstalig - 25’ - ook onder ‘boeddhisme’
2014 - Kinderen in de boksring - Nederlandstalig - 23’ - ook onder ‘kinderarbeid en onderwijs’
resp. ‘armoede en zelfkant’
2014 - Die schönste Nationalparks: Thailands abenteuerliches Süden’ - Duitstalig - 44’ - ook
onder ‘natuur en milieu: diverse’
2014 - Asien Feiert: Songkran in Thailand - Duutstalig - 44’- ook onder ‘boeddhisme’ resp .
‘mythologie en folklore’
2014 - De gevaren van Bangkok - Nederlandstalig - 24’ - ook onder ‘Bhoeddisme’

119

2013 - Geo Reportage: Thailands Elefanten, raus aus der Stad - Duitstalig - 53’ - Arte - (nog)
niet beschikbaar - zie onder ‘natuur en milieu: olifanten’
2013 - Thailand: Raketen für die Götter - Duitstalig - 43’ - ook onder ‘boeddhisme’
2012 - Bangkok: die beiden Gesichter des Buddhismus - 25’ - Duitstalig - ook onder
‘boeddhisme’
2011 - Whores’ Glory - over prostitutie / positie prostituees in Thailand, Bangladesh en Mexico
- Duitstalig - 110’ - Arte - (nog) niet beschukbaar - zie onder ‘vrouw (positie -) - ook onder
‘overige landen: Bangladesh’
2011 - Thailand: in der Andamanensee - Duitstalig - 45’ - ook onder ‘natuur en miliu: diverse’
2007 - Der Foodhunter: Thailand und Laos - Duitstalig - 25’
2007 - Der Tiger und der Mönch - over een Thais boeddhistisch klooster waar tijgers worden
gehouden - Duitstalig - 43’ - zie onder ‘boeddhisme’ - ook onder ‘natuur en milieu: overige
dieren’
2006 - Buddhas verlorene Kinder - boeddistische monnik (ex thai-bokser) bekommert zich om
kansarme kinderen - Duitstalig commemntaar - 1.30’ - zie onder ‘boeddhisme’
2006 - Geo Reportage: Buddhas Kinder in goldenen Dreieck - Duitstalig - 53’ - verkorte versie
van ‘Buddhas verlorene Kinder’ (zie hierboven) - zie onder ‘boeddhisme’ - Arte - (nog) niet
beschikbaar

TIBET
2014 - Tashi and the Monk - over een Noord Indiaas kindertehuis onder leiding van een
boeddhistisch-Tibetaanse monnik - Nederlands ondertiteld - 50’ - zie onder ‘boeddhisme’
2015 - Stunde Null auf dem Dach der Welt: waas kommt nach dem Dalai Lama? - Duitstalig 53’ - op zelfde dvd als ‘Kein Zuhause Nirgendwo’
2014: Kein Zuhause Nirgendwo: ein Tibetisches Schicksal - Duitstalig - 40’ - op zelfde dvd als
Stunde Null auf dem Dach der Welt’
2014 - Buddha und die Schneeleoparden - Duitstalig - 43’ - zie onder ‘natuur en milieu:
overige dieren’
2014 - De Dalai Lama in Nederland - Nederlandstalig - 55’ - zie onder ‘boeddhisme’
2013 - Tibet, im Tal der goldenen Affen - over plattelandsjongeren in het nieuwe Tibet en
behoud van hun cultuur - Duitstalig - 42’ - ook onder ‘boeddhisme’
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2013 - Geoline: die blinde Kinder von Tibet - Duitstalig - 15’ - Arte - (nog) niet beschikbaar
2013 - Medizin in fernen Ländern: Indien, Ladakh, die letzten Nomaden - Duitstalig - 27’- zie
onder ‘gezondheidszorg’ - ook onder ‘India: Ladakh’
2013 - Un uncommon King - over de Shambala-traditie - Nederlands ondertiteld - 60’ - zie
onder ‘boeddhisme’
2013 - Kampf um Tibet - Duitstalig - 52’ - ook onder ‘boeddhisme’
2012 - Wie Zwisschen Himmel und Erde - Duitstalige film over de vlucht van Tibetanen naar
India - 1.35’ - Arte - niet beschikbaar - ook onder ‘boeddhisme’
2012 - The Only Son - over generatieproblematiek - Nederlands ondertiteld - 55’
2012 - Wiederkehr - over een Italians-Tibetaanse jongeman, reïncarnatrie van een breoemde
lama - Duitstalig - 1.38’ - ook onder ‘boeddhisme’
2012 - Tibet: vuurdood voor de vrijheid - Nederlandstalig - 25’
2012 - Dalai Lama: het éénzijn van de mensheid - Nederlandstalig - 45’ - zie onder
‘Boeddhisme’
2011 - Buddha in suburbia - Nederlands ondertiteld - 58’ - zie onder ‘boeddhisme’
2011 - Tibet: Glauben, Gesten und Gebeten - Duitstalig - ook onder ‘boeddhisme’
2011 - Tibet: Tafelfreuden, Tsampa und Buttertee - Duitstalig - 52’ - ook onder ‘boeddhisme’
2011 - Ein Jahr in Tibet - vijfdelige Duitstalige schets van het Tibet anno 2005 - per aflevering
45’ - titels: der Besuch (1); drei Männer und eine Hochzeit (2); Glaube, Hoffnung und
Nächstenliebe (3); Mönchen können auch anders (4); die Geschichte dreier Mönche (5) - ook
onder ‘Boeddhisme’
2010 - Tibet, meines Vaters Land - Duitstalig - 50’ - ook onder ‘boeddhisme’
2010 - Sommerweide:ein Nomadenleben im Hochland von Tibet - Duitstalig - 45’
2009 - Tibets Waisenkinder - Duitstalig - 45’- ook onder ‘boeddhisme’ - zie ook ‘Good Bye
Tibet’(2009)
2009 - Good Bye Tibet - Tibetaanse ouders sturen hun kinderen over de grens naar het Noord
Indiase Mussori, naar een megaschool (2400 kinderen), ter behoud van de Tibetaanse cultuur Duitstalig - 88’ - ook onder ‘boeddhisme’ - zie ook ‘Tibets Waisenkinder’ (2009) - niet
beschikbaar
2009 - Heimkehr in den Himalaya: Dolpo Tulku - Duitstalig - 43’ - ook onder ‘boeddhisme’
2009 - Tibet: Medizin aus Pflanzen - over Tibetaanse geneeskunde - Duitstalig - 50’ - zie onder
‘gezondheidszorg’ - ook onder ‘boeddhisme’
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2008 - Dalai Lama: 50 years after the fall of Tibet - Nederlands ondertiteld - 1.20’ - zie onder
‘boeddhisme’
2008 - Sunset - Sunrise: 24 uur met de Dalai Lama - Nederlands ondertiteld - 55’ - zie onder
‘boeddhisme’
2008 - Tibetteppiche: Knüpfkunst vom Dach der Welt - Duitstalig - 45’
2007 - Mit Ross und Reiter über Stock und Stein - deel 1 van zesdelige serie ‘Unterwegs auf
dem Dach der Welt’ - over nomadisch resp. agrarisch Zuid-West China en Tibet - Duitstalig 43’ - ook onder ‘overige landen: China’
2007 - Pilgerreise nach Lhasa - deel 2 van zesdelige serie: zie boven - 43’ - ook onder
‘Boeddhisme’
2007 - Der Weg des Tees - deel 3 van zesdelige serie: zie boven - 43’
2007 - Die Salzquellen von YanYing - deel 4 van zesdelige serie: zie boven - 43’
2007 - Salzhandel im Himalaya - deel 5 van zesdelige serie: zie boven - 43’
2007 - Das verlorene Königreich Cuge - deel 6 van zesdelige serie: zie boven - 43’
2005 - Tibet: mit Pilgern zum heiligen Berg Kailash - Duitstalig - 43’- zie onder ‘boeddhisme’
2004 - Michael Palin Himalaya - afl. 3: Annapurna to Everest - Nederlands ondertiteld - 60’zie onder ‘natuur en milieu’ - ook onder ‘boeddhisme’ resp. ‘religie: kumbh mela / sadhus’
resp. ‘overige landen: Nepal’
1997 - Seven years in Tibet - Nederlands ondertiteld - 131’ - zie onder ‘film’ - ook onder
‘Boeddhisme’

VIETNAM
2014 - Vietnam: durch das Land der heilige Tiere - Duitstalig - 43’ - ook onder ’boeddhisme’
resp. ‘natuur en milieu’

RELIGIE: HINDOEÏSME
onder de noemer ‘religie’ vrijwel uitsluitend documentaires over het hindoeïsme - voor het
boeddhisme zie onder ‘boeddhisme’ - onder ‘introductie’ een 4-delige serie over de islam

122

INTRODUCTIE
2010 - introductie islam:- Gesichter des Islam - 4-delige Duitstalige serie over de islam - van
elk 45’ - Duitstalig
2005 - introductie hindoeïsme: Sacred India - 8 delige serie - duur van iedere aflevering: 52’ Engelstalig - deel 1: sadhus / kumbh mela; deel 2: fakirs / soefi’s; deel 3: sikhisme; deel 4:
jainisme; deel 5 : sadhus / pelgrimage; deel 6: teyyam (Kerala); deel 7: Durga (Calcutta); deel
8: Benares (Ramlila festival)

DIVERSE
2015 - De vooravond van Divali - over puja (eredienst) resp. havan (vuuroffer) Nederlandstalig - 25’
2015 - Magische Orte in aller Welt: Kumaris, die Kind-Göttinen von Nepal - Duitstalig - 26’ zie onder ‘overige landen: Nepal’ - ook onder ‘vouw (positie-)’ resp. ‘boeddhisme’- zie ook
docu hieronder
2015 - Spuiten en slikken op reis: Nepal - Nederlandstalig - 25’ - met o.a. unieke beelden
kumari-traditie (jonge meisjes vereerd als godinnen) - 40’ - zie onder ‘overige landen: Nepal’ ook onder ‘vrouw (positie -) resp. ‘boedhisme’ - zie ook docu hierboven
2015 - Bittu’s hoop - met daarin een als Hanuman verklede toeristische attractie Nederlandstalig - 25’
2015 - Mahashivaratri - Nederlandstalig - 25’ - bewerkte herhaling van gelijknamige docu uit
2004
2014 - Visie Nederlanders op Hindoeïsme - Nederlandstalig - 28’
2014 - Swami Nithyananda - over Indiase media-guru met Nederlandse volgelingen Nederlandstalig - 30’
2014 - Ganga Nahan - over Gangesverering wereldwijd - Nederlandstalig - 25’ - ook onder
‘natuur en milieu: Ganges’
2014 - Karva Cauth - echtgenotes vasten een dag per jaar tbv het welbevinden van hun man Nederlandstalig - 28’ - ook onder ‘vrouw (positie -)’
2014 - Vooravond van Divali - Nederlandstalig - 28’
2014 - Strictly Navaratri - beroemd cricketer leert over Navaratri en bijbehorende dans - speelt
in Engeland - Engelstalig - 30’
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2014 - Pitra Paksha - over hedendaagse voorouderverering - Nederlandstalig -25’
2014 - Ganesh Jayanti - Nederlandstalig - 28’- ook onder ‘religie: tempels’
2014 - Hoevel Hindoe was Boeddha? - Nederlandstalig - 25’ - zie onder ‘boeddhisme’
2013 - Die heiligen Elefanten von Sri Lanka - Duitstalig - 44’ - zie onder ’overige landen: Sri
Lanka’ - ook onder ‘boeddhisme’ resp. ‘natuur en milieu: olifanten’
2013 - The story of the swastika - Engelstalig - 30’ - ook onder ‘mythologie’
2013 - Was du nicht siehst: Nepal, das Tal von Kathmandu - Duitstalig - 26’ - zie onder
‘overige landen: Nepal - ook onder ‘boeddhisme’
2013 - Was du nicht siehst: Nepal, Himalaya - Nepal door de ogen van een blinde reportster Duitstalig - 26’ - zie onder ‘overige landen: Nepal’ - ook onder ‘boeddhisme’
2013 - Was du nicht siehst: Nepal - Nepal door de ogen van een blinde reportster - Duitstalig 26’ - zie onder ‘overige landen: Nepal’ - ook onder ‘boeddhisme’
2012 - Kumaré: feelgoodgoeroe - semi-persiflage op gurucultus - Nederlands ondertiteld - 60’
2012 - Woman awakened - tweedelige serie over spiritueel bevlogen vrouwen Nederlandstalig - 60’ - ook onder ‘natuur en milieu: Ganges’
2011 - Indien am unteren Rand - Duitstalig - 52’- zie onder ‘dalits’
2011 - Hanuman Jayanti - tweedelige serie van elk 30’- Nederlandstalig - OHM - niet
beschikbaar - ook onder ‘religie: bhagavad gita/mahabaratha/ramayana’
2010 - Geheimnisvolle Pflanzen: der Lotus - Duitstalig - 44’ - zie onder ‘natuur en milieu’
2010 - Mutter Teresa: Heilige der Dunkelheit - over hoe moeder Teresa worstelde met God en
de duivel - Duitstalig - 45’
2010 - Janma Kundalini - over vedische geboortehoroscoop - Nederlandstalig - 28’ - ook onder
‘cultuur en samenleving’
2010 - Hindoeïsme in Bali - over fake-hindoeïsme (shake-gurus) in Bali - Nederlandstalig - 50’
2010 - Glaube geht durch den Magen: Götter-Speisen in Südasien - 2010 - 30’
2009 - Rituals - dl 6: The Indian Subcontinent - Engelstalig - ook onder ‘overige landen:
Nepal’
2009 - India voor Beginners deel 1: Etienne Vermeersch bezoekt India met het oog op religie Nederlandstalig - 52’ - zie onder ‘cultuur en samenleving’
2009 - Corruptie in Gods naam - Nederlandstalig - 24’
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2007 - The museum - afl. 10: Beyond Bloomsbury - over een Londens kunstproject rond de
godin Durga - Engelstalig - 30’ - BBC2 - niet beshikbaar - zie onder ‘kunst enz.’
2007 - Mythos: heilige Kuh - docu over de agrarisch-consumptieve en religieuze betekenis van
de koe in India - Duitstalig - 45’ - ook onder ‘landbouw’
2004 - Mahashivaratri - Nederlandstalig - 30’ - in 2015 bewerkt herhaald (zie boven)
2002 - Tulsidas - driedelige serie van elk 30’ - Nederlandstalig - OHM-TV - niet beschikbaar ook onder ‘religie: bhagavad gita/mahabharata/ramayana’
2000 - Louis Theroux Weird Weekends: afl. 2. India: Enlightenment - Engelstalig - 48’
1998 - In search of Durga - Theatre Arts Workshop - Engelstalig - 60’ - ook onder ‘India:
Calcutta’
1997 - Im Namen der Armen - Duitstalige film over Moeder Teresa - 1.32’ - zie onder ‘film’ ook onder ‘mensenrechten - sociale actie’
1996 - Looking for Hinduism in Calcutta - Engelstalig - 28’ - zie onder ‘India: steden Calcutta’
1994 - Hell’s Angel: Mother Teresa of Calcutta - Nederlandstalig - 40’- zie onder
’mensenrechten en sociale beweging’
1993 - The Brotherhood - documentaire over hindufundamentalisme - Engelstalig - 45’- zie
onder ‘conflict en geweld’
1991 - Moksha - een hindoe die zich wil terugtrekken uit de samenleving laat zijn licht schijnen
over het India van na de moord op Indira Gandhi - Engelstalig - 40’- ook onder ‘India:
Varanasi’ resp. ‘geschiedenis en politiek’
1990 - De Koe - over de religieuze en economische betekenis van de koe in India Nederlandstalig - 43’ - ook onder ‘landbouw’
1986 - Met de Paus in India - over het pausbezoek aan India in (1986) - Nederlandstalig - 30’ ook onder ‘geschiedenis en politiek - diverse’
1986 - Shiva’s Kosmischer Tanz - Duitstalig - 55’- ook onder ‘mythologie’
1984 - Calcutta - reportage over met name de arme bewoners van Calcutta (in contrast met de
rijke) - unieke beelden dierenoffers in Kalitempel, sadhus, asceten - Duitstalig commentaar 57’ - ook onder ’armoede / zelfkant’ resp. ‘India: Calcutta’
1982 - The sacred horses of Tamil Nadu - Engelstalig - 30’- ook onder ‘India: Tamil Nadu’
1979 - India’s Sacred Cow - Nederlands ondertiteld - 30’ - zie onder ‘natuur en milieu: overige
dieren’ - ook onder ‘landbouw’ - eerste 15’ontbreken
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STROMINGEN
2015 - Geo Reportage: Yoga, Indiens erstaunliche Medizin - Duitstalig - 43’ - niet beschikbaar
2015 - Magische Orte in aller Welt: Parsi, die Nachkommer Zarathustra’s - Duitstalig - 26’ ook onder ‘India: Mumbai’
2014 - Kabir Das - Nederlandstalig - 30’
2013 - Sunny side of sex: afl. India - Nederlandstalig - 45’ - o.a. over de Bauls - zie onder
‘cultuur en samenleving: algemeen’ - ook onder ‘vrouw (positie -)’
2012 - Yoga, die Kunst des Lebens - Duitstalig - 53’ - Arte - niet beschikbaar
2012 - Kriya Yoga - Nederlandstalig - 30’
2011 - Planet Yoga - Duitstalig - 87’ - Arte - niet beschikbaar
2011 - Het geheim van Kriya Yoga - Nederlandstalig - 60’
2011- Majuli: ein Inselvolk trotzt den Fluten - over een aan Krishna toegewijde sekte,
gevestigd op een eiland in de Brahmaputra - Duitstalig - ook onder ‘India: Assam’ - zie ook
docu uit 2008
2010 - Hare Krishna in Dubuy - Nederlandstalig - 45’
2010 - Veda’s in deze tijd - Nederlandstalig - 28’ - op zelfde dvd als ‘De helende kracht van
mantras’ (2010) - zie ook ‘De inkt van de vedas’ (2000)
2010 - De helende kracht van mantras - Nederlandstalig - 28’- op zelfde dvd als waarop
‘Veda’s in deze tijd’ (2010)
2009 - Karma Yoga - Nederlandstalig - 28’
2009 - Auroville - tweedelige docu over Sri Aurobindo - Nederlandstalig - 58’ - ook onder
‘mensenrechten en sociale actie’
2009 - Die Rituale der Ramnami - Duitstalig - 40’ - zie onder ‘dalits’
2009 - Wiedergeboren in Westfalen - impressie Tamiltempel in Westfaals provinciestadje Duitstalig - 1.27’ - ook onder ‘India: migranten’
2008 - Bei den Mönchen von Majuli - over aan Krishna toegewijde monniken in Assam Duitstalig - 52’ - ook onder ‘India: Assam’ - zie ook docu uit 2011
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2007 - Korankinder - docu over madrassa’s (koranscholen) in Bangladesh - Duitstalig - 1.30’ ook onder ‘overige landen: Bangladesh’ resp. ‘kinderarbeid en onderwijs’
2005 - Sufi Soul: the Mystic Music of the Islam - Engelstalig - 50’- ook onder ‘kunst, muziek,
wetenschap enz.’
2005 - Soefisme / Soefies / Islam - deel 2 uit ‘Sacred India’ (zie ‘Religie: introductie) - 42’
2005 - Jaïnisme / Jaïns - deel 4 uit ‘Sacred India’ - (zie ‘introductie’, hierboven) - 42’
2000 - De inkt van de veda’s - Nederlandstalig - 1.25’
1998 - Kama Sutra (tantra/sexualiteit als weg naar verlichting) - Engelstalig - Nederlands
ondertiteld - 1.25’
1998 - In dienst van de dharma - over de Arya Samaj - Nederlandstalig - 28’ - zie ook docu uit
1995 (op zelfde dvd)
1996 - Lives of Jezus (with Mark Tully) - docu over Christendom in India - Engelstalig - 50’
1995 - Uit de schemer in het licht - over de Arya Samaj - Nederlandstalig - 28’ - zie ook docu
uit 1998 (op zelfde dvd)
1980 - Goden uit het Oosten - deel 5: Tao, de weg - Nederlandstalig - 55’
1980 - Goden uit het Oosten - del 1: het Hindoepantheon - deel 2: de Hindoe-leefwijze Nederlandstalig - beide docu’s op één dvd - elk 50’

SIKHISME
2015 - Sophia: Suffragette Princess - Engelstalig - 25’ - zie onder ‘geschiedenis en politiek:
maharajas’ - ook onder ‘vrouw (positie -)’ resp. ‘overige landen: Pakistan’
2015 - Als Zahnarzt in Indien - Duitstalig - 25’ - zie onder ‘gezondheidszorg’ - ook onder
‘India: Jaipur’
2015 - Tony Singh’s India - afl. uit serie ‘a cook abroad’ - Engelstalig - 60’ - zie onder ‘India:
Punjab’ - ook onder ‘cultuur en samenleving: eetcultuur’
2014 - Lost treasures of the Sikh Kingdom - Engelstalig - 30’ - zie onder ‘geschiedenis en
ploitiek: maharajas’
2012 - Britain’s Maharaj - docu over de laatste maharaja van het Sikhrijk - Engelstalig - 30’ zie onder ‘geschiedenis - politiek: maharajas’
2011 - The story of Vaisikhi - docu over het Vaisikhi-festival binnen de Sikh-gemeenschap Engelstalig - 30’

127

2011 - Himself he cooks - film over vrijwilliger-pelgrims die koken voor de bezoekers van de
Gouden Tempel te Amritsar - zonder enig gesproken commentaar - 65’ - Holland Doc 24 niet
beschikbaar - ook onder ‘religie: tempels’
2010 - 1984: a Sikh story - Engelstalig - 60’
2009 - Woolgoolga, een Indiaas juweel in Australië - over een sikh-gemeenschap in Australië deel 1 uit tweedelige Ohm-serie “De kracht van de ontmoeting” - Nederlandstalig - 28’ - zie
onder ‘India: migranten’
2005 - Sikhisme: zie deel 3 uit de serie ‘Sacred India’ (2005) - 42’ - onder ‘religie: introductie’
1999 - Sikhs - Engelstalig - 90’
1998 - Sikhisme - Nederlandstalig - 28’
1991 - Punjab: rule of the gun - Sikhs want more autonomy - Engelstalig - 30’ - zie onder
‘conflict en geweld’ - ook onder ‘India: Punjab’
1984 - Wat is er met de Sikhs aan de hand? - Nederlandse bewerking van NDR-productie
‘Bauer Singh will Frieden’ - over conflicten resp. verschillen in leefwijzen tussen Hindoes en
Sikhs - 28’- zie onder ‘conflict en geweld’ - ook onder ‘India: Punjab’

TEMPELS
2015 - De architecten de mandir - Nederlandstalig - 25’
2015 - Süd Korea, das Land der viele Wunder: die buddhistischen Tempel - Duitstalig - Arte 43’ - zie onder ‘boeddhisme’ - niet beschikbaar
2014 - Ganesh Jayanti - Nederlandstalig - 28’- zie onder ‘religie: diverse’
2014 - Hindoe Mandirs in Nederland - 2014
2014 - Jungle Atlantis - deel 1: Hidden Megacity - deel 2: Death of Angkor Wat’s Megacity Engelstalig - elk 60’ - BBC2 - deel 1 niet beschikbaar - overlap met docu’s uit 2012 en 2013 ook onder ‘kunst en wetenschap’
2013 - Angkor entdecken - Duitstalig - 85’ - ook onder ‘kunst en wetenschap’ - zie ook docu
uit 2007 resp. 2011 resp. 2012
2012 - Das blühenden Angkor geht unter - Duitstalig - 52’ - ook onder ‘kunst en wetenschap’ zie ook docu uit 2007 resp. 2011 resp. 2013 resp.2014
2011 - Himself he cooks - film over vrijwilliger-pelgrims die koken voor de bezoekers van de
Gouden Tempel te Amritsar - zonder enig gesproken commentaar - 65’ - Holland Doc 24 niet
beschikbaar - zie onder ‘religie: sikhs/sikhisme’
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2011 - a, durch das Land der Khmer - o.a. bezoek aan Angkor Wat - Duitstalig - 43’ - ook
onder ‘kunst en wetenschap’ - zie ook docu uit 2007 resp. 2012 resp. 2013
2010 - Fascination Glaube: der Meenakshi Tempel - Duitstalig - 43’ - ook onder ‘India:
Madurai’
2007 - Projekt Angkor: Rettung einer Tempelstadt ‘- Duitstalig - 45 - over de restauratie van
het grootste hindoeïstisch tempelcomplex ter wereld te Angkor Wat (Cambodja) - ook onder
‘kunst en wetenschap’ - zie ook andere soortgelijke docus

PELGRIMAGE
2014- Robyn Beeche: a life exposed - over een beroemd Australisch fotografe die
Krishnadevotee werd - Nederlands ondertiteld - 52’ - ook onder ‘kunst en wetenschap enz.’ zie ook ‘Holi’ (1990)
2012 - Sri Lanka: die Spur der Götter - 25’ - zie onder ‘overige landen: Sri Lanka’
2010 - Als de Ganges kon vertellen - 3-delige serie over de Ganges - Nederlandstalig - 90’ - zie
onder ‘natuur en milieu: Ganges’
2009 - Love and peace in Pakistan: eine Reise zum roten Sufi - docu over verering populaire
sufiheilige - Duitstalig - 30’ - ook onder ‘overige landen: Pakistan’
2009 - Baba, de kracht van het loslaten - pelgrimage rond Gaovardhana Hill - 25’ - ook onder
‘India: Braj-district’
2007 - Entdeckungsreise ans Ende der Welt: Allahabad und Varanasi - Duitstalig - 25’ - zie
onder ‘natuur en milieu: Ganges’ - ook onder ‘India: Allahabad’ resp. ‘India: Varanasi’
1997 - Tirth Yatra - pelgrimage naar de bronnen van de Ganges - Nederlandstalig - 28’ - op
zelfde dvd als ‘Atman’ (1996)
1996 - Atman: het verhaal van een reis - pelgrimage langs de heilige steden van de Ganges Duitstalig - Nederlands ondertiteld - 50’ - ook onder ‘natuur en milieu: Ganges’
1990 - Vari, eine Indische Wohlfahrt - docu over pelgrimage naar Pandharpur - Duitstalig - 60’
- op zelfde dvd als 1998: ‘Amar Nath’ - ook onder ‘India: Maharashtra’
1990 - Holi - Holifeest / pelgrimage in Braj-District - Nederlandstalig - 45’ - ook onder ‘India:
Braj-district’ - zie ook Robyn Beeche: a life exposed (2014)
1988 - Amar Nath - deel 3 uit de serie ‘Hindoefestivals in India’- docu over pelgrimage naar
Shiva-heiligdom (shiva lingam) - Nederlandstalig - 55’ - op zelfde dvd als 1990: ‘Vari, eine
Indische Wohlfahrt’
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KUMBH MELA / SADHUS
2014 - West Meets East - documentaire over o.a. de kumbh mela in Allahabad - Engelstalig 50’ - BBC4 - niet beschikbaar
2013 - Faith Connections - film over de kumbh mela 2013 in Allahabad - Nederlands
ondertiteld - 115’ - ook onder ‘film’
2013 - Kumbh Mela: ein Bad in Unsterblichkeit - Duitstalig - 43’
2013 - Kumbh Mela: the greatest show on earth - Engelstalig - 60’- deels overlap met ‘World’s
Biggest Festival: Kumbh Mela’ (2013) maar uitgebreider
2013 - World’s Biggest Festival: Kumbh Mela - Nederlands ondertiteld - 60’ (incl. 20’
reclame) - zie ook ‘Kumbh Mela: the greatest show on earth’ (2013)
2012 - Magische Orte in aller Welt: Indien, das Bad der Unsterblichkeit - Duitstalig - 27’
2010 - Lauren verslaat - rapportage over kumbh mela Hardwar - Nederlandstalig - 50’ *(incl.
twee reclameblokken)
2010 - Glaube geht durch den Magen: Götter-Speisen in Südasien - met passages waarin een
pelgrimfamilie op de kumbh mela in Hardwar sadhus voedsel aanreikt - 2010 - 30’ - zie onder
‘religie: diverse’
2009 - Indien: der lezten Tanz - Duitstalig - 55’
2008 - Extreme Pilgrim - dl. 2: Hindu Mela - Peter Owen Jones participeert in Kumbh Mela Engelstalig - 60’ - niet beschikbaar - wel op youtube
2005 - Sacred India - delen 1 en 3 van 8 delige serie - docu over kumbh mela en sadhus Engelstalig - elk 50’
2004 - Michael Palin Himalaya - afl. 3: Annapurna to Everest - Nederlands ondertiteld - 60’zie onder ‘natuur en milieu’ - ook onder ‘overige landen: Nepal’ resp. ‘overige landen: Tibet’
2003 - Geo Reportge: Sadhoe in Nepal - Duitstalig - 30’ - Arte - niet beschikbaar - ook onder
‘overige landen: Nepal’
1995 - Sadhus, India’s holy men - Engelstalig - 50’
1989 - Das Nektar der Unsterblichkeit: wenn millionen Inder zum Ganges pilgern - Duitstalig 40’
1989 - Kumbh Mela - deel 1 uit serie ‘Hindoefestivals’ Nederlandstalig - 45’ - op zelfde dvd
als waarop ‘Das Mysterium des Shiva heilige Männer in Indien’ (1988)

130

1988 - Das Mysterium des Shiva: heilige Männer in Indien - Duitstalig - 43’ - zeldzame
opnamen

BHAGAVAD GITA / MAHABHARATA
RAMAYANA
2011 - Hanuman Jayanti - tweedelige serie van elk 30’- Nederlandstalig - OHM - niet
beschikbaar - zie onder ‘religie: diverse’
2011 - Mahabharata in het hier en nu - Nederlandstalig - 30’ - zie onder ‘mythologie en
folklore’ - ook onder ‘natuur en milieu’
2010 - Mahabharata: broedermoord of ultieme boodschap - Nederlandstalig - TV-Ohm - 30’ ook onder ‘mythologie en folklore’
2010 - Mahabharata volgens Gurcharan Das - Nederlandstalig - TV Ohm - 30’ - zie onder
‘mythologie en folklore’
2010 - Persoonlijkheidsontwikkeling in het licht van de Bhagavad Gita - Nederlandstalig - 30’
2004 - Swami Veda Bharati over yoga conform de Bhagavad Gita - Nederlands ondertiteld 120’
2002 - Tulsidas - driedelige serie van elk 30’ - Nederlandstalig - OHM-TV - niet beschikbaar zie onder ‘religie: diverse’
1998 - Bhagavad Gita - 20delige tv-serie door Mansukh Patel - 1998 en volgende jaren Nederlands ondertiteld - elk deel 30’
1990 - Yatsharanga Theatre danst een episode uit de Mahabharata - Engelstalig - 40’- zie onder
‘kunst en wetenschap enz.’.- docu ‘Gazalconcert enz.

VROUW (POSITIE -)
zie ook onder “cultuur en samenleving - huwelijk/familierelaties”
2016 - Te jong getrouwd: de kindbruidjes van Bangladesh - Nederlands ondertiteld - 25’ - zie
onder ‘overige landen: Bangladesh’
2016 - Leven na het zuur - Nederlandstalig - 25’ - zie onder ‘overige landen: Bangladesh’ - ook
onder ‘conflict, geweld, criminialiteit’ - zie ook docu ‘Saving Face’ (2011) (overige landen:
Pakistan)
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2015 - Wedding Day: Nepal, kindhuwelijken - Nederlandstailg - 2015 - 43’ - zie onder ‘cultuur
en samenleving: huwelijk en familierelaties’ - ook onder ‘overige landen: Nepal’
2015 - Wedding Day: India, trouwen bij de superrijken - Nederlandstalig - 2015 - 43’- zie
onder ‘cultuur en samenleving: huwelijk en familierelaties’
2015 - Driving with Selvi - Nederlands ondertiteld - 50’ - ook onder ‘dalits’
2015 - He named me Malala - Nederlands ondertiteld - 83’ - zie onder ‘kinderarbeid en
onderwijs’ - ook onder ‘overige landen: Pakistan’ resp. ‘conflict, gweld enz.’ - zie ook twee
docu’s uit 2013
2015 - Die Hirtin aus Ladhak - Duitstalig - 45’ - zie onder ‘India: Ladhak’
2015 - Sophia: Suffragette Princess - Engelstalig - 25’ - zie onder ‘geschiedenis en politiek:
maharajas’ - ook onder ‘religie: Sikhisme’ resp. ‘overige landen: Pakistan’
2015 - In het spoor van Nichiren: waarom de moeder van Oto naar Sado ging - over o.a. het
reciteren van de mantra ‘nam myoho renge kyo’ - BOS - Nederlandstalig - 60’ - zie onder
‘boeddhisme’ - niet beschikbaar
2015 - Magische Orte in aller Welt: Kumaris, die Kind-Göttinen von Nepal - Duitstalig - zie
onder ‘overige landen: Nepal’ - ook onder ‘religie: diverse’ resp. ‘vouw (positie-)’ resp.
‘boeddhisme’- zie ook docu hieronder
2015 - Meisjes van de Taliban - Engelstalig - 25’ - zie onder ‘overige landen: Afghanistan’
2015 - Topvrouwen - over de stand van zaken wat betreft vrouwenrechten sinds de 1995speech van Hillary Clnton in Peking - Nederlandstalig - 30’
2015 - Spuiten en slikken op reis: Nepal - Nederlandstalig - 25’ - met o.a. unieke beelden
kumari-traditie (jonge meisjes vereerd als godin’ - zie onder ‘overige landen: Nepal’ - ook
onder ‘religie: diverse’
2015 - Nie mehr schweigen: Afghanistans mutige Frauen - Duitstalig - 30’ - zie onder ‘overige
landen: Afghanistan’
2014 - Indien: Gewalt im Lande Gandhis - Duitstalig - 53’ - zie onder ‘India: algemeen’ - ook
onder ‘dalits’ resp. ‘conflict, geweld enz.’
2014 - India’s Daughter - Nederlands ondertiteld - 55’- ook onder ‘conflict, criminaliteit enz.’
resp. ‘India: Delhi’
2014 - Vrouw zijn in Afghanistan - Nederlandstalig - 30’ - zie onder ‘overige landen:
Afghanistan
2014 - Light Fly, Fly High - over een jonge dalit-vrouw die via de bokssport haar
maatschappelijke positie tracht te verbeteren - Nederlanstalig - 55’ - ook onder ‘dalits’
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2014 - Karva Cauth - echtgenotes vasten een dag per jaar tbv het welbevinden van hun man Nederlandstalig - 28’ - zie onder ‘religie: diverse’
2014 - Leven in de Frontlinie: Meisjes als handelswaar - o.a. over het kamlaharisysteem - zie
docu 2013 (rubriek ‘overige landen: Nepal’) - Nederlandstalig - 25’ - zie onder ‘overige
landen: Nepal’ - ook onder ‘armoede en zelfkant’ resp. ‘conflict, geweld, criminaliteit’ resp.
‘mensenrechten -sociale actie’
2014 - Seks en de zonde. Afl. Veena Malik: de bikini als haar wapen - Nederlandstalig - 45’ook onder ‘overige landen: Pakistan’ resp. ‘India: Mumbai’
2014 - Afghanistan: vrouwen op de vlucht - Nederlands ondertiteld - 23’ - zie onder ‘overige
landen: Afghanistan’
2013 - Outlawed in Pakistan - Engelstalig - 50’ - zie onder ‘overige landen: Pakistan’ - Movies
that matter - (nog) niet beschikbaar
2013 - Eishockey, Mädchentraum im Himalaya - Duitstalig - 43’- ook onder ‘India: Ladakh’
2013 - Tohebas Geheimnis: Afghanistans verlorene Töchter - Duitstalig - 44’- zie onder
‘overige landen: Afghanistan’ - ook onder ‘kinderarbeid en onderwijs’ resp.‘armoede en
zelfkant: hijras’ - ook onder de titel: Afghanistans verkleidete Mädchen
2013 - Sex, Tabu im Land des Kamasutra - Duitstalig - 45’ - samen met ‘Indiens verlorene
Töchter’ op één dvd - ook onder ‘cultuur en samenleving: huwelijk en familierelaties’
2013 - Indiens verlorene Töchter - over hoe het er thans in India m.b.t. positie van de vrouw in
de samenleving voor staat - Duitstalig - 53’ - samen met ‘Sex: Tabui im Land des Kamasutra’
op één dvd - ook onder ‘cultuur en samenleving: huwelijk en familierelaties’ - zie soortgelijke
docu hieronder uit 2005
2013 - Indiaas potelplaag - Nederlandstalig - 25’- zie ook: ‘Verkracht in India’ (2013)
(hieronder)
2013 - India: a dangerous place to be a woman - Engelstalig - 57’
2013 - Salma - over een kansarm Indiaas moslimmeisje dat zich ontpopt tot een vooraanstaand
politiek bewust dichteres’ - Duitstalig - 90’- ook onder ‘kinderarbeid en onderwijs’ resp. ‘India:
Tamil Nadu’ - ook beschikbaar in versie met Nederlandse ondertiteling
2013 - Kamlahari: die verschenkten Töchter Nepals - Duitstalig - 43’ - zie onder ‘overige
landen: Nepal’ - ook onder ‘kinderarbeid en onderwijs’ resp. ‘armoede en zelfkant’
2013 - Sunny side of sex: afl. India - Nederlandstalig - 45’ - zie onder ‘cultuur en samenleving:
algemeen’ - ook onder ‘religie: stromingen’
2013 - College Tour: Malala Yousafzai - Nederlandstalig - 50’- zie onder ‘kinderarbeid en
onderwijs’ - ook onder ‘overige landen: Pakistan’ resp. ‘conflict en geweld’ resp. ‘vrouw
(positie -)
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2013 - Malala: shot for going to school - Engelstalig - 30’ - zie onder ‘kinderarbeid en
onderwijs’ - ook onder ‘conflict en geweld’ resp. ‘overige landen: Pakistan’
2013 - De Vrouwenrijschool - Nederlandstalig - 23’ - zie onder ‘overige landen: Bangladesh’
2013 - De uil van Athene: vrouw zonder wielen (waiting for Nano) - over kansarme Indiase
vrouwen die taxichauffeur proberen te worden - Nederlands ondertiteld - 45’ - België2 - niet
beschikbaar
2013 - Gulabi Gang - activiste vecht voor verbetering positie vrouwen, bestrijdt
geweldsincidenten jegens (gehuwde) vrouwen - Nederlands ondertiteld - 58’- ook onder
‘cultuur en samenleving - huwelijk en familierelaties’ - ook onder ‘dalits’ resp. ‘mensenrechten
- sociale actie’ - zie ook ‘Pink Saris’ (2011)
2013 - Verkracht in India - Nederlandstalig - 25’ - zie ook ’Indiaas potelplaag’ (2013)
(hierboven)
2013 - Rabindranath Tagore en de emancipatie van de vrouw - Nederlandatalig - 30’- zie onder
‘kunst enz.’
2012 - Freiheit hinter Gittern: Frauen in Afghanistan - Duitstalig - 58’ - zie onder ‘overige
landen: Afghanistan’ - Arte - (nog) niet beschikbaar - duitstalige versie van ‘No burquas behind
bars’
2012 - No burqas behind bars - Nederlands ondertiteld - 60’ - zie onder ‘overige landen:
Afghanistan’
2012 - Kashi: im Land der Frauen - over een matrilineaire samenleving in de Indiase deelstaat
Meghalaya - Duitstalig - 43’- zie onder ‘India: Meghalaya’
2012 - Indien: Mission Schwiegersohn - Duitstalig - 50’ - zie onder ‘Cultuur en samenleving:
huwelijk en familierelaties’
2012 - De bruidsschat - zie onder ‘India: algemeen’ deel 2 uit de serie ‘Van Bihar tot
Bangalore’ - Nederlandstalig - 50’ - ook onder ’cultuur en samenleving - huwelijk en
familierelaties’
2012 - Kindbruidjes en tienermoeders (the truth about child brides) - Nederlandstalig - 25’ - zie
onder ‘cultuur en samenleving: huwelijk en familierelaties’ - ook onder ‘Overige landen:
Bangladesh’
2012 - Schatten der Schönheit - portret van drie deelneemsters aan miss-verkiezingen in India tegelijk wordt een jonge hindu-fundamentaliste gevolgd - Duitstalig - 90’
2011 - Liebe auf Indisch: das Geschäft mit der Hochzeit - o.a. over privé detectieven die de
personalia / gegevens van huwelijkskandidaten onderzoeken - Duitstalig - 44’ - zie onder
‘cultuur en samenleving: huwelijk en familierelaties’
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2011- India-Nepal: lang en gelukkig - over gearrangeerde kinderhuwelijken in India en Nepal Nederlandstalig - 25’ - zie onder ‘cultuur en samenleving: huwelijk - familierelaties’ - ook
onder ‘mensenrechten - sociale actie’
2011 - Hari, das Handy und die Hochzeit - over het gearrangeerde huwelijk van een
taxichauffeur uit Dharamsala - Duitstalig - 52’ - zie onder ‘cultuur en samenleving; huwelijk en
familierelaties’
2011 - Pink Saris - dalit-vrouwen komen in verzet tegen gedwongen uithuwelijking resp.
kastendiscriminatie bij huwelijkskeuzen - Nederlands ondertiteld - 1.35’- ook onder
‘mensenrechten - sociale actie’ resp. ‘dalits’ resp. ‘cultuur en samenleving huwelijk/familierelaties’
2011 - Saving Face (Gezichtsverlies) - over binnenhuwelijkse mishandeling van vrouwen met
zoutzuur - 50’ - Nederlands ondertiteld - zie onder ‘cultuur en samenleving: huwelijk/
familierelaties’ - ook onder ‘overige landen: Pakistan’ - zie ook ‘Leven na het zuur’ (2016)
(overige landen: Bangladesh)
2011 - Liefde tot de dood - docu over vrije huwelijkskeuze - Nederlandstalig -23’ - zie onder
‘cultuur en samenleving - huwelijk/familierelaties’ - ook onder ‘mensenrechten - socale actie’
2011 - Whores’ Glory - over prostitutie / positie prostituees in Thailand, Bangladesh en Mexico
- Duitstalig - 110’ - Arte - (nog) niet beschukbaar - ook onder ‘overige landen: Bangladesh’
resp. ‘overige landen: Thailand’
2010 - Frauen sind Heldinnen (Woman are heroes) - 19’ tot 24’ resp. 48’ tot 46’ India
betreffend - Duitstalig - 85’
2010 - Becoming a woman in Zanskar - Nederlands ondertiteld - 1.25’ - ook onder ‘film’ resp.
‘India: Zanskar’
2010 - De levensgevaarlijke huwelijken van India - Nederlandstalig - 60’ (incl. reclame) - ook
onder ‘conflict en geweeld’ resp. ‘cultuur en samenleving - huwelijk/familierelaties’
2010 - I was worth 50 sheep - documentaire over het verkopen van kindbruid-meisjes in
Afghanistan - Nederlands ondertiteld - 57’ - zie onder ‘mensenrechten - sociale actie’ - ook
onder ‘overige landen: Afghanistan’ resp. ‘cultuur en samenleving: huwelijk/familierelaties’
2010 - Het hindoehuwelijk - Nederlandstalig - 55’ - zie onder “cultuur en samenleving huwelijk/familierelaties”
2010 - Kindweduwen Nepal - documentaire over discriminatie kindweduwen - Nederlandstalig
- 25’ - ook onder ‘overige landen: Nepal’
2010 - Künstler auf der Todesliste - waaronder Talima Nasrin (Bangladesh) - Duitstalig - 50’ ook onder ‘overige landen: Bangladesh’ resp. ‘mensenrechten/sociale actie’ - zie ook
documentaire hieronder
2010 - Taslima Nasrin: ohne feste Wohnsitz - Duitstalig - 42’ - ook onder ‘mensenrechten sociale actie’ resp. ‘overige landen: Bangladesh’ - zie ook documentaiere hierboven
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2010 - Weduwen van Varanasi - Nederlanse hulpverleenster over de navrante situatie waarin
weduwen, door hun familie in Varanasi achtergelaten, leven - Nederlandstalig - 23’ - ook onder
‘ontwikkelingssamenwerking’ resp ‘India: Varanasi’
2010 - Schlagstock unterm Sari - Indiens Frauen wehren sich - Duitstalig - 30’- zie onder
“mensenrechten - sociale actie’ - ook onder ‘dalits’ resp. ‘India - Uttar Pradesh’
2010 - Future Express: being an Indian -‘langere versie van ‘Future Express: India, pad naar
mijn dromen’ (2009) - over familieverhoudingen, gearrangeerde huwelijken enz. Nederlandstalig - 50’ - zie onder”cultuur en samenleving - huwelijk/familierealties”
2009 - Chandani und ihr Elefant - Duistalig - 87‘ - zie onder ‘natuur en milieu: olifanten’ - ook
onder ‘overige landen: Sri Lanka’
2009 - Love in India - over hoe in India over liefde en hartstocht werd en wordt gedacht Duitstalig - 90’ - zie onder ‘cultuur en samenleving - huwelijk en familierelaties’
2009 - Future Express: India, pad naar mijn dromen - over familieverhoudingen, gearrangeerde
huwelijken enz. - Nederlandstalig - 35’- zie onder “cultuur en samenleving huwelijk/familierelaties” - ook een langere versie van (zie boven onder 2010)
2009 - India voor Beginners - deel 6 uit tiendelige serie: entertainment - Nederlandstalig - 52’ zie onder ‘cultuur en samenleving’
2006 - Let’s talk about sex, love and liberty - Nederlands ondertitled - zie ook onder ‘conflict
en geweld’ resp. ‘overige landen: Pakistan’
2006 - Vanaja - Nederlands ondertiteld - 1.45’ - zie onder ‘film’
2006 - De film van mijn leven - reportage over een gearrangeerd huwelijk en hoe dat uitpakte –
Nederlands ondertiteld - 25’ - onder ‘cultuur en samenleving’ - op deze dvd ook ‘Een bruid in
de verte’ (2001) (reportage over het huwelijksarrangement van destijds) - zie onder “cultuur en
samenleving - huwelijk/familierelaties”
2005 - Elk goed huwelijk begint met tranen - over de uithuwelijking van twee britse meisjes
met roots uit Bangladesh - Nederlands ondertiteld - 50’ - IKON-documentaire - niet
beschikbaar - zie onder ‘overige landen: Bangladesh’
2005 - Die Last ein Mädchen zu sein - Duitstalig - 53’ - ook onder ‘armoede en zelfkant’ resp.
‘cultuur en samenleving’ resp. ‘overige landen: Pakistan’ resp. ‘India; algemeen’ - zie o.a. ook
‘Indiens verlorene Töchter’ uit 2013
2002 - Tegen mijn wil - Amnesty International Nederland - Nederlands ondertiteld - 50’ - ook
onder ‘conflict en geweld’ resp. ‘cultuur en samenleving - huwelijk/familierelaties’ resp.
‘overige landen: Pakistan’
2002 - Bollywood Hollywood - film Deepa Mehta (satire op huwelijksdwang/uithuwelijking
binnen Indiase families in het buitenland) - Engelstalig - 100’ - zie onder ‘film’ - ook onder
‘India: migranten’
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2001 - Een bruid in de verte - Indiase moeder arrangeert huwelijk voor haar Londense zoon –
Nederlands ondertitled - 38’ - zie ook ‘De film van mijn leven’ (2006) (op zelfde dvd)
(reportage over hoe het gearrangeerde huwelijk uitpakte) - zie onder “cultuur en samenleving huwelijk/familierelaties”
2000 - Fatal Reaction Bombay - documentaire toont hoe moeilijk het is voor hoog opgeleide
Indiase vrouwen om een geschikte partner te vinden - Engels ondertiteld - 50’- zie onder
“cultuur en samenleving - huwelijk/familierelaties” - ook onder ‘India (Mumbai)
1999 - Frauenleben in Rajasthan - toer langs steden en oude paleizen in Rajasthan / speurtocht
naar het vrouwenleven aan de hoven van de voormalige maharadjas - Duitstalig - 50’- zie
onder ‘India: Rajasthan’ - ook onder ‘geschiedenis: maharajas’
1997 - Memoires of a Hindu princess - geschiedenis India van de laatste 50 jaar door de ogen
van Gayatri Devi, de maharani van Jaipur - Nederlandstalig begeleidend commentaar resp.
Nederlannds ondertiteld - 42’ - zie onder ‘geschiedenis - maharadja’s’
1993 - Mera Jawab (mijn antwoord) - Engels ondertiteld - 30’ - ook onder ‘cultuur en
samenleving - huwelijk/familierelaties’
1993 - The woman betrayed - documentary on the practice of witch hunting in India, esp.
adivasi in Jharkand - 40’ - ook onder ‘adivasi’
1992 - Lessons from Kerala - Engelstalig - 25’ - ook onder ‘India: Kerala’
1991 - Learning to be free (32’) (Karnataka) - Beyond the fragments (52’) (Uttar Pradesh) The search (45’) (Gujarat) - Engelstalig - documentaires over de positie van vrouwen in
genoemde deelstaten - ook onder ‘mensenrechten/sociale actie’ resp. onder ‘India: Karnataka’
resp. ‘India: Uttar Pradesh’ resp. ‘India: Gujarat’
1990 - Het huwelijk in India - Nederlandstalig - 43’ - zie onder ‘cultuur en samenleving’
1989 - Indiens Frauen im Feuer: Mädchenmord unds Mitgiftdramen - Duitstalig - 44’ - ook
onder ‘armoede en zelfkant’ resp. ‘cultuur en samenleving’
1988 - Rajasthan - Duitstalig - o.a. over sati (weduwenverbranding), kamelenfair Pushkar resp.
de Bishnoi (natuurbeschermers) - 90’ - zie onder ‘India: Rajasthan’ - ook onder ‘natuur en
milieu: diverse’
1986 - Vrouwenkracht: leven en strijd van Indiase plattelandsvrouwen - Nederlands ondertiteld
- 42’ - ook onder ‘mensenrechten en sociale actie’
1986 - Vrouwen in India - deel 1 van een Ikon-reportage over de achterstandspositie van
vrouwen in India en hun sociale actie daartegen - accent op Kerala - 30’- zie onder
‘mensenrechten en sociale actie’ - ook onder ‘India: Kerala’
1986 - Vrouwen in India - deel 2 van een Ikon-reportage over de achterstandspositie van
vrouwen in India en hun sociale actie daartegen - accent op SEWA: Self Employed Woman’s
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Association in deelstaat Gujarat - 30’ - zie onder ‘mensenrechten en sociale actie’ - ook onder
‘India: Gujarat’
1982 - India is ver weg - docu van Mira Nair over jong echtpaar waarvan de man naar de USA
emigreerde en de vrouw met kind in India achterbleef - Nederlands ondertiteld - 45’ - ook
onder ‘India: migranten’

ZELFKANT
zie ‘armoede - zelfkant’
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