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		 De

verborgen

strijd

VAN HINDOSTAANSE VROUWEN

Hindostaanse vrouwen in Nederland
zijn vaak goed opgeleid en nemen
volop deel aan de arbeidsmarkt. Toch
hebben zij thuis nog steeds vaak te
maken met een cultuur waarin de man
voorrang krijgt en over huiselijk en
seksueel geweld wordt gezwegen.
'Van die succesvolle Hindostaanse
vrouw wordt wel verwacht dat ze een
toontje lager zingt dan de man.'
De hindoegodin Durga is de verpersoonlijking van vrouwelijke kracht.
Met haar vele wapens bestrijdt ze mannelijke demonen die de wereld bedreigen.
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E

ind vorig jaar beleefde de Hindostaanse
gemeenschap zijn eigen #MeToo-moment. Een
aantal vrouwen uit de gemeenschap stond op
om te vertellen dat een bekende
maatschappelijk werker, die was genomineerd
voor een emancipatieprijs, hen had betast of zelfs
verkracht. Dat was opmerkelijk, want onder Hindostanen
is seksueel misbruik eigenlijk onbespreekbaar. Maar er
lijkt nu een nieuwe generatie vrouwen te zijn opgestaan
die zegt: wij zwijgen niet langer.

H

indostaanse vrouwen komen niet vaak in het nieuws,
hun integratie lijkt een succesverhaal: ze zijn vaak
goed opgeleid en nemen volop deel aan de arbeidsmarkt.
Maar er is een keerzijde. “Thuis hebben ze nog vaak te
maken met een cultuur waarin de man bepaalt
en de vrouw volgzaam moet zijn,” zegt Anita
Nanhoe (46), onderzoeker sociale
vraagstukken bij de gemeente Rotterdam. Zij
ondersteunde vorig jaar de vrouwen die zich
uitspraken, samen met de bekende PakistaansNederlandse vrouwenactiviste Shirin Musa.
“Die vrouwen wilden allemaal anoniem blijven
en dat is veelzeggend,” vervolgt Nanhoe. “Dat
komt doordat wie openlijk over seksueel
misbruik spreekt in de Hindostaanse
gemeenschap vaak zelf de schuld krijgt. Dat
gebeurde ook in deze zaak: binnen de
gemeenschap sprak men veroordelend over de
slachtoffers. Er waren mensen die mij vanwege
mijn betrokkenheid ‘tot de orde’ probeerden te
roepen. De meeste Hindostaanse politici
hielden zich stil en degenen die zich erover
uitspraken, probeerden de slachtoffers de mond te
snoeren. Zelfs Hindostaanse emancipatie-organisaties
steunden de vrouwen niet. Zij zeiden: ‘Als het waar is wat
deze slachtoffers zeggen, dan moeten zij er werk van
maken.’”

Nanhoe doet op het moment onderzoek naar ‘verborgen
vrouwen’ en ze vindt dat het nog te vroeg is om te juichen
als het gaat om de emancipatie van Hindostaanse
vrouwen. “Er zijn zeker belangrijke stappen gezet.
Ouders vinden het tegenwoordig belangrijk dat hun
dochters een goede opleiding volgen en een goede baan
krijgen. Maar de gedachte daarachter is niet
emancipatoir. Onder Hindostanen is status belangrijk.
Een goed opgeleide en goed verdienende dochter
verhoogt de status van de familie en het vergroot haar
kansen op een huwelijkspartner met aanzien.
Gearrangeerde huwelijken komen nog steeds voor, wat
gepaard kan gaan met drang en dwang. Het is weliswaar
steeds meer geaccepteerd als een meisje een vriend heeft,
want dan hoeven ouders niet op zoek naar een

‘De meeste Hindostaanse
politici hielden zich stil en
degenen die zich erover
uitspraken, probeerden de
slachtoffers de mond te
snoeren. Zelfs Hindostaanse
emancipatie-organisaties
steunden de vrouwen niet’

Anita Nanhoe
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huwelijkspartner. Maar het is dan wel de bedoeling dat ze
met hem gaat trouwen en ook daar kan dwang achter
zitten. De familie-eer is onder Hindostanen nog steeds
belangrijk. Dat heeft tot gevolg dat meisjes in hun vrijheid
worden beperkt en onder druk worden gezet om zich
volgzaam tegenover hun ouders, schoonouders en man op
te stellen - om te voorkomen dat er over hen wordt
gepraat. Want dan loopt de familie-eer gevaar. Het komt
nog steeds voor dat meisjes zelfmoord plegen omdat hen
is verweten de familie-eer te hebben geschonden door te
vrij gedrag. Het aantal Hindoestaanse meisjes dat een
zelfmoordpoging doet is beduidend hoger dan het aantal
autochtone meisjes dat zo’n poging doet.”
Er vallen ook mooie verhalen te vertellen en Nanhoe is de
eerste om te erkennen dat er zeker succesvolle
Hindostaanse vrouwen zijn. Ze is er zelf een van. “Maar
van die succesvolle Hindostaanse vrouwen wordt vaak
wel verwacht dat ze een toontje lager zingen dan hun
man. Deze vrouwen moeten voortdurend schakelen: hun
familie wil graag dat ze een carrière hebben, maar ze
moeten thuis gehoorzaam zijn. Op hun werk gedragen ze
zich westers, maar binnen de gemeenschap moeten ze
zich nederig opstellen tegenover mannen die aanzien
genieten. ‘Ik mag van mijn man alles,' is vaak de hoogste

vorm van emancipatie voor Hindostaanse vrouwen. Ze
moeten zich houden aan de codes. En één van die codes is
dat je niet praat over problemen en zeker niet over
seksueel misbruik. Want dan breng je je familie in
verlegenheid. Je hangt de vuile was niet buiten, want wat
zullen de mensen dan wel niet zeggen? Die vraag is heel
belangrijk voor Hindostanen.”

“N

atuurlijk, we hebben goede dingen voor elkaar
gekregen, maar toen ik onlangs hoorde dat een
Hindostaans echtpaar hun achttienjarige dochter thuis
had opgesloten omdat ze haar vriend afkeurden, dacht ik:
we hebben weinig geleerd,” zegt Sherita Thakoerdat
(61). Zij probeerde al in de jaren negentig vanuit de
stichting Apna Bhawan de emancipatie van Hindostaanse
vrouwen te bevorderen, bijvoorbeeld door
groepsgesprekken over thema’s die de vrouwen raakten.
“Toen werd mij duidelijk dat er veel leed onder onze
vrouwen bestond. Tijdens die gesprekken kwamen
verhalen naar voren over huiselijk geweld, over incest en
andere vormen van seksueel geweld. Ik zeg niet dat het
overal fout gaat, het gaat in veel gezinnen wél goed. Maar
toen die jonge vrouwen zich vorig jaar uitspraken, zag ik
opeens overal artikelen verschijnen van Hindostaanse
vrouwen die mishandeling en seksueel misbruik hadden
meegemaakt. En dat waren vrouwen met mooie
carrières.”
Ze legt uit dat de Hindostaanse
cultuur een diepgewortelde
patriarchale structuur bezit. De
meerderheid van de
Hindostanen in Nederland is
hindoe en binnen het hindoegeloof is de vrouw niet
gelijkwaardig aan de man. “In de
Manusmriti, het handboek met
leefregels voor hindoes, kun je
lezen dat vrouwen nooit
onafhankelijk mogen zijn. Als ze
jong zijn, moeten ze hun vader
gehoorzamen, als ze getrouwd
zijn hun man en als ze weduwe
zijn hun zoon. Natuurlijk, lang
niet alle Hindostanen laten zich
bij alles leiden door de
Manusmriti. Maar dat is wel
waar we vandaan komen. Ook
doen mensen in onze gemeenschap dingen simpelweg
omdat ze vinden dat het zo hoort. Toen ik op mijn 31ste
weduwe werd, zeiden oudere vrouwen wat ik wel en niet
moest doen. Ik mocht geen sieraden dragen, ik mocht me
niet optutten, ik moest in soberheid leven. Toen ik vroeg
waarom, was hun enige antwoord: omdat het zo hoort. Ik
weet zeker dat die regels door een man zijn geschreven!”

Sherita Thakoerdat

Ramautarsing (48) aan den lijve. Zij schreef een
indrukwekkend boek, getiteld De kracht van Zijn wie ik
ben, over haar jeugd als dochter van een gewelddadige
vader, de gevolgen daarvan en haar zoektocht naar heling.
Dat neemt de gemeenschap haar niet in dank af. “Mijn
vader was een bekende figuur binnen de Hindostaanse
gemeenschap en de mensen vinden dat ik mijn familie te
schande heb gemaakt.”
In haar boek beschrijft Ramautarsing ook dat ze als
meisje ernstig in haar bewegingsvrijheid werd beperkt.
Na haar achtste mocht ze
nauwelijks meer naar buiten.
Ze moest zich zedig en
bescheiden opstellen en als ze
iets zei, werd erdoorheen
gepraat. Ze telde als meisje
gewoonweg niet mee. Toen zij
de moed had op haar
negentiende het huis uit te gaan
omdat ze de situatie niet langer
kon verdragen, beschouwden
haar familie en de gemeenschap
dat als een grote schande.
“Ik heb mijn ervaringen
opgeschreven om andere
vrouwen te laten weten: je bent
niet de enige en je kunt eruit
komen. Ik wilde dat ik twintig
jaar geleden zo’n boek onder
ogen had gekregen of iemand
had ontmoet die door diezelfde
ervaringen was heen gegaan. Mishandeling is één ding.
Maar het ergste is dat je moet zwijgen en dat de
gemeenschap wegkijkt. Je problemen worden ontkend. Ik
wist niet dat er andere meisjes waren die dit ook
meemaakten. Ik voelde: mijn ouders behandelen mij
anders dan mijn broers, maar ik kon het niet aan de orde
stellen. Ook omdat het gemeengoed was: het gebeurde
overal. Je wordt als vrouw geacht in de keuken te staan
terwijl de mannen bediend worden. Mijn broers mochten
in het hele land studeren, maar ik moest kijken naar wat

‘Op hun werk
gedragen zich
westers, maar
binnen de
gemeenschap
moeten ze zich
nederig opstellen
tegenover mannen
die aanzien
genieten’

W

at er gebeurt als je als Hindostaanse vrouw taboes
aan de orde stelt, ondervond andragoog Shielta

OPZIJ 2018 NR. 5

91

REPORTAGE BUITENLAND

BUDGETCOACH
Lisa Verdegaal (55) is financieel specialist en werkte voor diverse instellingen. Tegenwoordig
is zij zelfstandig budgetcoach. Ze woont met haar man en zoon in Amsterdam.

schatten. Ik zie veel boosheid bij deze vrouwen. Ze voelen
zich klein gehouden en onmachtig. Gelukkig zie ik ook
een verschuiving. Er zijn vrouwen die hier bewuster mee
omgaan en aan zichzelf werken om herhaling van
patronen te voorkomen.”

V

Shielta Ramautarsing

‘Om de familie-eer
te beschermen,
mocht ik vanaf mijn
achtste niet meer
buiten spelen,
terwijl mijn broers
lekker gingen
voetballen. Ik kan
niet beschrijven wat
dat met mij heeft
gedaan’
er binnen de regio mogelijk was. Ook mag je als meisje
geen enkele misstap maken, want dan komt de eer van de
familie in gevaar. Om die eer te beschermen, mocht ik
vanaf mijn achtste niet meer buiten spelen, terwijl mijn
broers lekker gingen voetballen. Ik kan niet beschrijven
wat dat met mij heeft gedaan.”
Tegenwoordig heeft ze een coaching- en
counselingspraktijk en ze vertelt dat ze regelmatig
Hindostaanse vrouwen ziet die vastlopen in hun werk,
onder meer omdat ze geleerd hebben bescheiden te zijn
en geen eigen mening te hebben – of die in ieder geval
voor zich te houden. “Die vrouwen stromen vaak niet
door. Dat heeft meestal niet met hun kwaliteiten te
maken, maar met de opvoeding. Ze houden zichzelf klein.
Ikzelf had ooit een medewerkster met een goede
opleiding en goede ideeën. Ik zei: breng die ideeën in in
het team. Maar dat deed ze niet. Toen ik vroeg waarom,
zei ze: ‘Ik ben niet gewend dat ik mag zeggen wat ik vind.’
Als wat jij doet altijd ondergeschikt is aan wat de mannen
in je omgeving doen, dan weet je jezelf niet op waarde te
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olgens Shielta Ramautarsing is de eerste stap naar
een èchte emancipatie van Hindostaanse vrouwen
dat er wordt geluisterd naar hun ervaringen. “We moeten
met zijn allen gaan luisteren naar het verhaal van de
vrouw,” zegt ze. “Zonder oordeel, zonder verwijten.
Voorbij schuld en schaamte. Het zijn geen mooie
verhalen, maar we kunnen niet langer blijven wegkijken.”
“Ja, er zijn veel Hindostaanse vrouwen die het goed doen.
Maar in het denken over vrouwen zie ik de laatste 25 jaar
eigenlijk geen echte verandering,” zegt Sherita
Thakoerdat. “Wat we nodig hebben is een bewustwording
onder vrouwen. Of het nu gaat om huiselijk geweld,
seksueel misbruik of een scheiding – vrouwen en meisjes
krijgen altijd de schuld, of ze nu vijf of vijftig zijn. Waar
komt dit denken vandaan? Waarom houden we het vast
en geven we het door aan onze dochters? Als een meisje
seksueel wordt misbruikt, blijft het akelig stil. Of er wordt
gezegd: wat deed ze daar? Maar die vraag doet niet ter
zake. Het begint met te zeggen: dit mag niet.” O
De journaliste schrijft ‘Hindostaanse’ vrouwen: “Je kunt het
ook spellen als Hindoestaanse, maar ik kies voor
Hindostaanse omdat niet alle Hindostaanse vrouwen
hindoes zijn.”

Shielta Ramautarsing De kracht van Zijn wie ik ben
Inzichten vanuit levenslessen
€24,95 (Uitgeverij Tattwa)

HINDOSTANEN IN NEDERLAND
Er leven naar schatting ongeveer 160.000 Surinaamse
Hindostanen in Nederland. Hun voorouders migreerden
tussen 1873 en 1917 vanuit India naar Suriname om daar
als contractarbeiders op de plantages te werken. Rond de
onafhankelijkheid van Suriname in 1975 migreerde een
grote groep Hindostanen naar Nederland. De meeste
Hindostanen wonen in het westen van Nederland. Den
Haag heeft de grootste Hindostaanse gemeenschap. Van
de Hindostanen in Nederland is ongeveer 65 procent
hindoe, 25 procent moslim en 5 procent christen.

UITSTELGEDRAG

O

ngeveer een
jaar geleden
werd ik door
een man
gebeld.
Laten we
hem Daniël
noemen,
een man van 36 jaar uit het midden
van Nederland. Hij was door de
directeur van het bedrijf waarvoor hij
werkte naar me doorverwezen omdat
hij loonbeslagen had.
Daniel had een goede baan en kon
zelfs spaargeld opzij zetten. Hij had
alleen een studieschuld bij DUO van,
niet al te hoog hoor, €3500,00. Het
beslag op zijn loon was niet het
gevolg van achterstallige huur,
energie of ziektekostenpremie, want
die liet hij automatisch afschrijven.
Die studieschuld had hij niet geregeld,
die betaalde hij dus niet af. Als je je
studieschuld niet afbetaalt, krijg je
een boete. Het werd boete op boete,
incasso’s werden niet betaald en de
deurwaarder kwam op het laatst zelfs
op zijn werk langs. Hij schaamde zich
dood, wist dat het voor hem was en
vertelde niemand erover.
Daniël leegde wel regelmatig de
brievenbus in het flatgebouw waar hij
woonde maar maakte zijn post niet
open. Dat stelde hij uit. Hij bewaarde
al de ongeopende brieven in tassen in
zijn huis. Zo kon het gebeuren dat hij
negen jaar lang zijn post niet opende.
Aangezien de meeste vaste lasten
automatisch afgeschreven werden
leidde dit niet direct tot grote
problemen.

Toen hij mij belde, hebben we meteen
een afspraak gemaakt. Hij zei dat hij
zich schaamde voor de grote
hoeveelheid ongeopende post. Ik zei
echter dat hij alles mee moest nemen
waarop hij zei : “Dan moet ik wel een
auto huren, want het is heel veel.” En
zo geschiedde: hij nam twaalf kratten
met ongeopende post mee van de
afgelopen negen jaar. We zijn direct
aan de slag gegaan. We begonnen
met alle post van het huidige jaar
open te maken en we hebben een
actiepuntenlijst opgesteld.
In zijn beeldvorming was het probleem
heel groot, maar tijdens het
openmaken van de post werd
duidelijk dat het allemaal wel meeviel
en dat hij het probleem groter had
gemaakt dan het uiteindelijk was.
Na drie uur ging Daniël bij me weg. Ik
ben toen nog wel een
paar uur doorgegaan. In
de ongeopende post
kwam ik zelfs nog wat
kerstkaarten en
liefdesbrieven tegen.
Daar moest ik wel even
om lachen.
Hij was heel dankbaar
met de hulp en stuurde
me bloemen. We hielden maandelijks
contact. We hebben nu een
driemaandelijkse telefonische
afspraak om het af te bouwen.
Het gaat nu goed met Daniël. Hij
heeft zelfs een huis gekocht. Hij dacht
nog dat dat niet kon omdat hij in de
veronderstelling was dat hij BKRgeregistreerd was en om die reden
geen hypotheek zou kunnen afsluiten,

maar uiteindelijk kon dat dus wel. Hij
had zelfs nog een meevaller: hij kreeg
geld terug omdat hij jarenlang teveel
had betaald aan water, gas en licht.
Samen met het spaargeld had hij
genoeg om een flinke aanbetaling
voor zijn huis te doen.
Onlangs stuurde Daniël mij een foto
van zijn lege brievenbus. Hij heeft met
zichzelf afgesproken om drie keer per
week zijn brievenbus leeg te halen en
zijn post direct af te handelen.
Aan de schuld heeft hij wel iets
overgehouden, vertelde hij me
onlangs, hij noemde het een ‘klein
trauma.’ Regelmatig zegt hij hoe blij hij
is dat het is opgelost en dat hij
hierdoor in één keer volwassen is
geworden.

‘In de ongeopende
post kwam ik zelfs
nog wat kerstkaarten
en liefdesbrieven tegen’
Gevallen als Daniel maak ik vaker
mee. Er is sprake van uitstelgedrag
zonder deadline. In zo’n situatie moet
je erop gewezen worden door iemand
anders. Daniel had het geluk dat zijn
werkgever hem naar mij stuurde. Vaak
heeft niemand door dat er wat aan de
hand is, maar loonbeslag is een teken
dat het niet goed zit met iemands
financiële situatie. O
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